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RESUMO 

 

Esta dissertação visa a analisar as funções pragmáticas tópico, foco 

e  contraste  presentes nos diálogos originais e na versão brasileira 

de sua legendagem eletrônica do fi lme argentino “El secreto de sus 

ojos”, de Juan José Campanella  (2009),  com o instrumental teórico 

da Gramática Discursivo-Funcional (GDF).  De acordo com a GDF, as 

funções pragmáticas têm uma função primordial dentro dos padrões 

gramaticais e constituem primitivos gramaticais, de maneira que se considera 

que todo o enunciado é montado em sua ordenação lógica partindo-se das 

relações pragmáticas. Baseamo-nos, para a análise dos dados em português 

brasileiro (doravante PB), em Pezatti (2012a; 2012b; 2014) e Braga (2009. Por 

outro lado, para os dados em espanhol argentino (doravante EA), nos valemos 

de autores como Kovacci (1992) e Gutiérrez-Bravo (2008). O objetivo 

principal, explorado neste trabalho, é o de levantar as construções 

marcadas como funções pragmáticas no texto original em EA e observar que 

estrutura foi apresentada na sua legendagem em PB do filme citado. Para 

levantar estas ocorrências, uti l izamos o programa YouAlign 

(Terminotix Inc.) , de alinhamento de corpora  paralelos. Foram 

analisados 48 casos de tópico –  37 em EA (77%) e 11 em PB (23%) 

– ; 8 de foco –  5 em EA (67%) e 3 em PB (33%) – e 20 de contraste –  

13 em EA (62%) e 7 em PB (38%).  Os resultados indicaram um 

apagamento das funções dos diálogos originais em espanhol nas 

legendas brasileiras, o que pode dever-se à natureza do 

procedimento de legendagem, que tende à simplificação da sint axe. 

 

 

 

Palavras-chave: GDF, funções pragmáticas, legendagem, espanhol, 

português. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation analyzes pragmatic functions topic, focus and 

contrast in the original  dialogues of the Argentinean movie The 

Secret in their eyes / “El  secreto de sus ojos” , directed by Juan José 

Campanella (2009), in Functional Discourse Grammar (FDG) 

framework (Hengeveld e Mackenzie 2008). According to FDG 

pragmatic functions have a paramount importance in the design of a 

grammar. Accordingly, every statement is bui lt upon its pragmatic 

functions. For the analysis of Brazil ian Portuguese (BP) data we 

based on Pezatti  (2012a; 2012b; 2014) and Braga (2009). For 

Argentinean Spanish (AE) data we based on Kovacci (1992) and 

Gutiérrez-Bravo (2008). The main goal of this study  is to point out 

constructions marked as focus, topic or contrast in the original 

dialogues and to investigate the corresponding structure assigned to 

them in BP subtitles. We used the software YouAlign for alignment of 

parallel  corpora.  We analyzed 48 cases of topic –  37 for AE (77%) 

and 11 for BP (23%) – , 8 cases of focus –  5 for AE (67%) and 3 for 

BP (33%), and 20 of contrast –  13 for AE (65%) and 7 for BP (35%). 

Results indicate an erasing process of topic constructions from the 

original Spanish dialogues in Brazil ian Portuguese subtitles. This 

could be due to the syntactic simplification typical  of the subti tl ing 

process. 

 

Keywords: FDG, pragmatic functions, subtitl ing, Spanish, 

Portuguese. 
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INTRODUÇÃO 

 

O projeto desta dissertação busca analisar e comparar diálogos 

roteirizados do filme argentino El secreto de sus ojos, de Juan José 

Campanella (2009), sendo este representante da variedade do espanhol de 

Buenos Aires - Argentina (doravante EA); e sua legendagem eletrônica 

correspondente em Português Brasileiro (doravante PB). Trabalharemos, 

sobretudo, com os pressupostos teóricos da Linguística Funcional, quando nos 

referirmos ao estudo das funções pragmáticas e da Teoria da Tradução, ao 

abordar a legendagem, uma subárea da Tradução Audiovisual. A metodologia 

será a da Linguística de Corpus enquanto comparação dos corpora trabalhados 

em ambas as línguas mencionadas. 

O tema que norteia o embasamento teórico desta pesquisa, portanto, é a 

tradução audiovisual (doravante TAV) sob uma análise funcionalista, teoria que 

entende a Gramática como um conjunto de regularidades decorrentes de 

pressões de usos linguísticos, como a capacidade de escolha do falante na sua 

produção linguística e a própria interação verbal no ato comunicativo, que, por 

sua vez, relacionam-se a um conjunto complexo de aspectos de natureza 

cognitiva e discursivo-pragmática. Já seu recorte, o qual será realizado a partir 

do tema citado acima, descreve as representações das funções pragmáticas 

tópico, foco e contraste na legendagem e transcrição do áudio original do filme 

argentino. 

Assim, o atual estudo se propõe a descrever como se resolvem essas 

estruturas em construções marcadas na passagem do áudio em EA à 

legendagem em PB e verificar se as propriedades pragmáticas dessas 

construções são mantidas ou perdidas, respeitando-se a especificidade da 

tradução audiovisual. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo geral é o de, levando-se em conta a especificidade da 

tradução audiovisual, levantar as construções marcadas como funções 

pragmáticas no texto original interpretado em EA e observar que estrutura foi 
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apresentada como resolução na sua legendagem em PB do filme citado. 

Importante considerar que um dos pressupostos metodológicos da legendagem 

é a utilização da ordem direta canônica (sujeito-verbo-objeto), segundo as 

normas de tradução audiovisual postuladas por DURO (2001), por exemplo, 

que serão discutidas mais adiante.  

Desta maneira, pretendemos descrever as funções tópico, foco e 

contraste em uma variedade e em outra por meio da análise de um corpus 

paralelo, tomando como base os pressupostos da Gramática Discursivo-

Funcional (doravante, GDF), tal como propostos por Hengeveld e Mackenzie 

(2008). E verificar se há regularidades de padrões sintáticos e/ou pragmáticos 

que possam aportar indícios sobre a organização do funcionamento de ambas 

as variedades linguísticas. 

Como objetivos específicos, visamos descrever e discutir a relevância de 

estudos que envolvem questões de ordem sintático-pragmática na teoria da 

tradução, no caso específico da audiovisual e, a partir da análise e resultados 

deste projeto, apresentar semelhanças e diferenças na expressão sintática 

dessas funções entre o EA e o PB, segundo o corpus. 

 

1.2 Justificativa 

 

Este trabalho se insere na linha de pesquisas que comparam o 

funcionamento discursivo do português e do espanhol, que vêm sendo 

desenvolvidos nas últimas décadas, como o de Serrani-Infante (2001), Fanjul 

(2001) e (Correa 2009), entre outros, que compararam questões discursivas e 

sintáticas no português e no espanhol.  

No que compete à Teoria da Tradução, salientamos que há um mercado 

de legendagem de produtos audiovisuais provenientes do universo cultural 

hispânico e que essa legendagem parece não ser realizada por profissionais 

com formação linguística adequada que os capacite a identificar elementos 

sutis da linguagem, tais como as funções pragmáticas.  

As normas que regem a TAV -- que discutiremos na seção 

correspondente -- determinam uma simplificação da ordem de palavras e o 

consequente apagamento de funções pragmáticas. Apesar disso, visamos 
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analisar se há sistematicidade na manutenção, omissão ou alteração das 

funções pragmáticas do original na legendagem. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Funções pragmáticas no funcionalismo holandês (GF) 

  

O funcionalismo holandês tem em Dik (1989) seu principal representante 

e se fundamenta em uma teoria que percebe e analisa a organização 

gramatical das línguas naturais em conjunto com a realização da comunicação 

entre falantes e ouvintes através do uso de expressões linguísticas.  

 Há três princípios concernentes à Teoria de Gramática Funcional (GF), 

segundo Dik (1989): (i) adequação psicológica, no tocante à existência de 

modelos de produção construídos pelo falante e modelos de compreensão 

processados pelo ouvinte; diz respeito ao processamento linguístico entre os 

interlocutores do discurso; (ii) adequação tipológica, que visa a “explicar as 

similaridades e as diferenças entre os distintos sistemas linguísticos”; e (iii) 

adequação pragmática, a qual revela a interação como objeto de análise em 

uma teoria pragmática da linguagem. 

Com base em (iii) acima, verifica-se que a interação social consiste em 

uma atividade estruturada (não aleatória) e cooperativa, que envolve ao menos 

dois participantes. Por outro lado, as expressões linguísticas são entidades 

estruturadas, regidas por regras e princípios que determinam sua formação, tal 

como instrumentos utilizados pelos participantes durante a interação verbal. 

Esta última se constitui a partir de regras sintáticas, semânticas, morfológicas e 

fonológicas e seu uso é regido por regras pragmáticas. Portanto, entende-se, 

segundo Pezatti (2014, p. 58) que a expressão linguística “é a mediação entre 

a interação do falante e a interpretação do ouvinte”. 

Dik (1989) aponta três fatores que convergem na produção das 

expressões linguísticas: (i) a intenção do falante; (ii) a informação pragmática 

do falante; e (iii) a antecipação que ele faz da interpretação do ouvinte. Ainda 

ressalta três fatores para a interpretação do ouvinte, os quais se classificam 

por: (i) a própria expressão linguística; (ii) a informação pragmática; e (iii) a 

hipótese do ouvinte sobre a intenção comunicativa do falante.  

Sendo assim, o conhecimento produzido que é realizado pelo falante 

depende da informação pragmática do seu destinatário em um dado contexto. 

Essa disposição dos elementos está associada à ordenação de constituintes, 



16 

 

processo resultante de princípios pragmáticos e semânticos que determinam 

sua colocação em uma oração ou sintagma. Pezatti (2014, p. 59) o classifica 

como um “mecanismo de expressão superficial que pode ser empregado para 

codificar relações subjacentes em sequências atualizadas”. 

Dik ainda postula que, no que se refere à ordem de palavras, não há 

uma separação entre as línguas de ordem relativamente livre ou fixa, mas o 

que ocorre é que nas chamadas línguas de ordem livre, “as regras de 

colocação veiculam uma carga funcional menor na expressão das relações 

subjacentes” (Pezatti, p.59, 2014). Tal colocação está associada aos padrões 

de ordenação de constituintes manifestos por essas línguas de natureza 

distinta, os quais admitem três forças (Pezatti, p.60, 2014): 

 

(i) A preferência por manter constituintes com a mesma especificação 

funcional invariavelmente na mesma posição estrutural; 

(ii) A preferência por atribuir certas posições específicas – particularmente, 

a posição inicial da oração – a certas categorias gramaticais e a 

constituintes com funções pragmáticas; 

(iii) A preferência por uma ordenação de constituintes da esquerda para a 

direita conforme o grau crescente de complexidade categorial.  

 

Há princípios que regem a ordenação dos constituintes e que se aplicam 

no nível da oração; do sintagma nominal e do sintagma adjetival, os quais 

incluem constituintes gramaticais e lexicais. Esses princípios se classificam em 

nove Princípios Gerais (PG)1 e doze Princípios Específicos (PE). Ambos 

possuem a função de determinar o padrão de ordenação de constituintes em 

línguas particulares, ainda que certos fenômenos não sejam explicados por 

esses princípios. Os princípios gerais são refletidos nos princípios específicos. 

Cada língua tem um certo grau de consistência no uso de anteposição 

ou de posposição (de sujeitos, preferencialmente) nos diferentes domínios da 

                                                             
1
 Segundo Dik (1981), são nove os Princípios Gerais: (PG1) Princípio de ordenação icônica; 

(PG2) Princípio de ordenação linear; (PG3) Princípio de orientação centrípeta; (PG4) Princípio 
de integridade do domínio; (PG5) Princípio de proximidade do núcleo; (PG6) Princípio da 
estabilidade funcional; (PG7) Princípio da importância pragmática; (PG8) Princípio de harmonia 
entre domínios e (PG9) Princípio de complexidade crescente. Por outro lado, são doze os 
Princípios Específicos (PE).  
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ordenação de constituintes.  Dik (1989) postula, portanto, que haveria dois tipos 

de língua, as línguas de anteposição e as línguas de posposição, visto que 

“50% das línguas se enquadram em um ou outro tipo” (Pezatti, p.63, 2014). 

Pezatti (2014:64) reitera que um PE “prediz uma posição inicial (P1) 

universalmente relevante, usada para propósitos especiais, incluindo a 

colocação de constituintes com função de tópico e foco”. Assim temos os 

seguintes padrões: 

 

Línguas de Anteposição P1 S O V 

Línguas de Posposição P1 V S O 

Tabela 1: Padrão básico de ordenação de constituintes nas línguas, de acordo com a GF. 

 

Anteposição Posposição 

P1 S O V P1 V S O 

S O V S V O 

Tabela 2: Reinterpretação e padrões possíveis de ordenação de constituintes nas línguas, de 

acordo com a GF. 

 

As línguas atribuem categorias de constituintes (constituintes-P1), os 

quais ocupam lugar em determinadas línguas, porém não da mesma maneira. 

Caso a língua não use qualquer constituinte-P1, a posição inicial pode ser 

ocupada com um constituinte de função pragmática, como o tópico-dado ou 

foco. Assim confirma Pezatti (2014: 65): “a colocação em P1 é geralmente 

determinada por fatores pragmáticos: a posição inicial é usada para ressaltar 

um constituinte na oração com valor pragmático especial”. A autora se refere 

às línguas de posposição e à posição inicial universalmente relevante 

ocupando P1 que essas línguas utilizam para propósitos especiais. 

É importante destacar que a teoria da ordenação de constituintes da GF 

sustenta que cada língua tem um ou mais padrões funcionais que poderiam ser 

representados neste esquema, retirado de Pezatti (2014: 66): 
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P2, P1 (V) S (V) O (V), P3 

 

Percebemos que, neste esquema, as posições P2 e P3 são 

consideradas constituintes extraoracionais, podendo ser ocupadas pelo tema e 

antitema, respectivamente. Já as vírgulas indicam quebras entonacionais. Se 

não houver um constituinte, anteriormente reservado, disponível para as 

posições P2 e P3, podem ser colocadas funções como tópico e foco em seus 

lugares. Após aplicar as regras da P1, os demais constituintes da oração (V – 

verbo), (S – sujeito) e (O – objeto) assumem suas respectivas posições 

estruturais. 

Os princípios da GF, anteriormente citados, são aplicados ao Português 

Europeu em Dik (1981). Para Dik (1981), a gramática do português requer um 

padrão funcional [P1 As V Sb O], sendo As, o sujeito anteposto e Sb, o sujeito 

posposto ao verbo (V), além de ter a ordem VS como ordenação padrão, na 

visão do autor. 

Sob essa perspectiva, autores como Pezatti e Camacho (1997) 

investigam o PB e mostram que há dois padrões de ordenação de 

constituintes, são estes: 

 

P1 V S 

P1 S V O 

 

A partir dos desdobramentos e resultados obtidos em tal estudo, Pezatti 

dá continuidade a várias outras investigações acerca da ordenação dos 

constituintes da oração. A autora se dedica aos constituintes extraoracionais 

Tema e Antitema, aqueles, como informa a autora, interpretados na literatura 

como construções de deslocamento à esquerda e à direita, respectivamente. 

Nesse contexto: 

 

Pezatti (1981b) procura estabelecer, por seu lado, critérios que 
permitam distinguir os constituintes que ocupam a posição inicial da 
oração no português brasileiro, fornecendo a caracterização do 
constituinte Tema, para depois estabelecer a distinção entre as 
funções pragmáticas de Tema e Tópico e de Foco e Tema. 
(PEZATTI, 2014, p.67) 
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 Pezatti (2014:67-68) lembra que o Tema integrado, assim denominado 

por Dik (1997) serviu como argumento para os estudos de Pontes (1987), para 

levá-la a classificar o PB como uma língua de proeminência de tópico, visto que 

a reanálise dos dados referentes ao PB desencadeou a ideia de que o 

constituinte S – sujeito (componente sintático) poderia ser interpretado como 

tópico, pragmaticamente. 

 A GF e suas especificidades têm um papel fundamental no estudo das 

funções pragmáticas. A vertente de Dik é tomada como base para um novo 

modelo teórico – a GDF, proposta por Hengeveld & Mackenzie (2008) –, que 

será abordado na seção 2.2.  

 

2.2 Funções pragmáticas na Gramática Discursivo-Funcional (GDF) 

 

Sobre a terminologia referente à classificação das funções pragmáticas 

existentes, especialmente das três destacadas nesta presente dissertação, 

Lambrecht (1994), entre outros autores, revela que há uma grande “confusão 

terminológica” que abrange os termos utilizados na nomenclatura dessas 

funções e que estes variam de acordo com a orientação teórica a qual cada 

estudioso se dedica. Logo, ressalto que a análise concernente a este trabalho 

será baseada no modelo da GDF, considerada um desdobramento do modelo 

gramatical proposto por Dik e que pertence, igualmente, à escola funcionalista 

holandesa. 

Dentro dos pressupostos da GDF (Hengeveld; Mackenzie, 2008), as 

funções pragmáticas, tais como tópico, foco ou contraste, têm uma função 

primordial e constituem primitivos gramaticais, de maneira que se considera 

que todo o enunciado é montado em seu ordenamento nos diferentes níveis 

“interpessoal, representacional, morfossintático e etc.”, partindo-se das 

relações pragmáticas. Como observa Pezatti (2012, p.363):  

 

A pragmática, na GDF, refere-se ao modo como o falante modela as 
suas mensagens em relação às expectativas que tem do estado 
mental do ouvinte. Isso determina as partes de uma unidade 
linguística que serão apresentadas como particularmente salientes, 
as que serão escolhidas como ponto de partida do falante e as que 
serão consideradas compartilhadas pelo falante e pelo ouvinte.  
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Outro ponto relevante é a nomenclatura referente às posições sintáticas 

no enunciado. A classificação de Dik em P1 V S e P1 S V O é estendida para 

um conjunto mais amplo de posições, que serão apresentadas a seguir, 

segundo a GDF: 

 

Expressão Linguística Ppre   | Pcentro   | Ppos 

Oração  |PI PM PF| 

Tabela 3: Principais posições na oração de acordo com a GDF. 

 

Hengeveld & Mackenzie (2008) distribuem a ordenação dos constituintes 

de forma linear e consideram quatro posições básicas: as posições periféricas 

inicial e final (PI e PF), as quais informam ser psicologicamente salientes, a 

posição P2, que segue a inicial, e a posição medial (PM), que é menos saliente 

e depende do número de constituintes que uma oração pode conter. Contudo, 

classificam apenas três como posições absolutas, como exemplo, as posições 

PI e PF e PM. De acordo com a figura 3, acima: 

 
Assim, para distinguir P

I
 e P

F
 da camada da expressão linguística e 

da oração, utiliza-se P
pre

; para a posição pré-oracional, P
centro

, para a 
posição da oração, e P

pos
, para a posição pós-oracional (...) em que a 

barra (|) indica o limite da oração. (PEZATTI, 2014, p.82-83) 
 

  
As posições vão sendo derivadas das absolutas, como ilustra o quadro a 

seguir proposto pela GDF: 

 

PI 
PI+1 PI+n P2 

P2+1 PM-n PM-1 PM 
PM+1 PM+n PF-n PF-1 PF 

 

Quanto à ordenação dos constituintes na oração, verificamos que a 

posição pós-verbal no espanhol pode se manifestar de duas formas distintas, 

sendo um elemento pós-verbal não-final, ou também, além de pós-verbal, final, 

posição que indicaremos como PF. Essa observação e sua relevância são 

discutidas por vários autores. Pinheiro-Correa (NO PRELO) comenta:  
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Final position, far from being a less important position in the clause, is 
paramount in Spanish (and other languages) due to its psychological 
salience, as commented by Hengeveld and Mackenzie’s (2008) 
quotation above. Basing on their observation, we split postverbal 
elements in two groups, (i) Non final postverbal and (ii) postverbal and 
final. These two positions are clearly defined in FDG, since a 
postverbal element in final position is placed in p

F 
and a postverbal 

element in non-final position occupies a position such as p
M+1

, in the 
medial domain of the clause.  

 

Nas seções seguintes (2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3) iremos descrever e 

contextualizar as funções pragmáticas tópico, foco e contraste, nesta ordem, e 

analisá-las conforme o modelo teórico-metodológico apresentado e seus usos 

no PB e no EA.  

 

2.2.1 Tópico 

 

Dik (1997), dentro do modelo da Gramática Funcional que serve de base 

para a GDF caracteriza o tópico como: "a entidade sobre a qual a predicação 

predica alguma coisa em uma dada situação; em outras palavras, na 

predicação nós dizemos alguma coisa sobre o Tópico” (tradução de Pezatti 

[1998]). Assim, tal como em Lambrecht (1994), o tópico, para Dik (1997) é um 

elemento do plano pragmático claramente estabelecido, mas com um lugar que 

não fica claro dentro de um modelo de estruturação gramatical.  

No modelo da GDF, Hengeveld e Mackenzie (2008) estabelecem 

formalmente que a dicotomia tópico-comentário, bem como as demais funções 

pragmáticas, são primitivos gramaticais e os localizam no denominado nível 

interpessoal, na estruturação do enunciado, considerado o nível primordial da 

codificação gramatical. Nesse nível, mais primordial que o sintático e o 

semântico, é que são estruturados os participantes do acontecimento, a 

relação entre eles, o contexto e as funções pragmáticas. Logo, o tópico, 

considerado tradicionalmente como um elemento do plano discursivo, neste 

modelo, é um componente estruturante do enunciado no que diz respeito à sua 

formalização lógica.  

Desta maneira, dentro dos pressupostos da GDF, o tópico se define 

como uma função que pode vir a ser atribuída a certo elemento do enunciado e 

que vai assinalar a maneira como o conteúdo comunicado se relaciona ao 

registro que vai sendo construído gradualmente no componente contextual 
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(HENGEVELD; MACKENZIE, 2008) e está relacionada à posição P1 da 

sentença. Em outras palavras, é uma função operante na representação lógica 

do enunciado e da qual vai depender a maneira como o conteúdo comunicado 

vai ser apresentado ao interlocutor. Esta função pode fazer com que o 

elemento a ela associado venha a ser construído como ponto de partida do 

enunciado, o que vai determinar formalmente que este seja interpretado pelo 

interlocutor como tópico. 

 

2.2.1.1 Tópico no PB e EA 

 

Para a análise do tópico nos dados referentes ao PB, utilizamos a 

classificação clássica de Ross (1967), relida por Pontes (1987), que diferencia 

dois tipos de construções de tópico: topicalização (TOP) e deslocamento à 

esquerda (DE). Assim, as TOPs são identificadas como aquelas que ocorrem 

sem retomada do componente inicial através de um termo anafórico, como no 

exemplo (1) abaixo, de Pontes (1987, p.66): 

 

(1) TOP: Feijão, eu não gosto. 

 

No exemplo acima (1), verificamos que o complemento verbal feijão 

encontra-se na posição inicial, cumprindo o papel da função pragmática tópico, 

pois resultou da inversão de ordem de palavras canônica (SVO) em favor do 

contexto situacional. Neste caso o SN tópico é incontável e não pode ser 

recuperado por um pronome elidido no comentário. A autora comenta que para 

o PB essa distinção não é categórica, uma vez que há casos em que a TOP 

envolve objetos definidos que não são retomados por nenhum sintagma no 

comentário, mas que poderia ser um caso de DE com pronome elidido. Como 

em (2) e (2’), abaixo, ambos retirado de Pontes (idem):  

 

(2) Meu cabelo desta vez eu não gostei nem um pouco. 

(2’) Meu cabelo desta vez eu não gostei nem um pouco dele. 
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Para a autora, no exemplo (2’) o emprego do pronome dele ao final da 

sentença não promoveria nenhuma mudança semântica, razão pela qual em 

casos que envolvem um pronome elidido, ela postula ser difícil fazer a distinção 

entre TOPs e DEs.  

Os DEs, apesar desta particularidade, se caracterizam 

fundamentalmente pela retomada do referente em posição inicial por um 

elemento anafórico, que pode ser o mesmo SN, outro SN ou um pronome, 

entre outros elementos, como no exemplo (3), abaixo, de Pontes (1987, p.12): 

 

(3) DE: Os livros, eles estão em cima da mesa. 

 

Diferentemente do que ocorre nos exemplos (1) e (2), em que o 

complemento é deslocado sem a retomada de um elemento anafórico 

correspondente, em (3) o pronome eles tem função sintática de sujeito, 

retomando o tópico os livros, e concordando com o mesmo em gênero e 

número.  

Em ambos os casos (DE e TOP), para a GDF, a colocação do referente 

em primeira posição é determinada na estruturação lógica do enunciado no 

nível interpessoal e organiza pragmaticamente a sentença a partir deste ponto 

de partida, apresentando a informação na forma da dicotomia tópico-

comentário, por razões discursivas.  

Seguindo autores como Padilla (2005) e Sedano (2012) para o espanhol, 

de maneira geral, e Kovacci (1992) para o EA, de maneira específica, 

observamos que a TOP envolve sujeitos ou outras funções sintáticas diferentes 

de objeto2. Já a DE envolve apenas objetos, segundo Padilla (2005) e também 

poderia incluir sujeitos, como propõe Sedano (2012), que, no entanto, não 

encontrou nenhum caso em seu estudo. Assim, se um objeto definido ocupar a 

posição de tópico, trata-se de um caso de DE, pelo fato de que o espanhol, por 

ser uma língua de sujeitos nulos, apresenta um inventário rico de clíticos de 

caso oblíquo, que prototipicamente estão presentes. Desta maneira, no que diz 

respeito à presença de objetos no tópico, a diferença entre a presença e a 

ausência do elemento anafórico no comentário em espanhol termina por 

                                                             
2
 No nosso entender, seguindo Kovacci (1992), um objeto em posição de tópico sem pronome 

resumitivo no comentário é associado a uma estratégia de foco, e não, de topicalização.    
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distinguir os casos de tópico de outra estratégia informativa: o contraste – ver 

seção 2.2.3 – (também chamado foco contrastivo, em versões anteriores do 

funcionalismo holandês). Nos exemplos (4) e (5) se estabelece a comparação 

entre tópico e contraste. O exemplo (4) é de um caso de tópico no EA, retirado 

de Kovacci (1992, p.248):  

  

(4) La escuela primaria la hice en casa. 

 

Neste exemplo, o objeto “la escuela primaria”, de acordo com a análise 

de Kovacci (1992), é um tópico, (retomado por um clítico resumitivo) 

concordante em gênero e número com o objeto. Nos casos de contraste, o 

objeto definido aparece em posição anteposta e não é recuperado pelo clítico 

dentro da oração como em (5), também analisado por Kovacci (idem): 

 

(5) La escuela primaria hice en casa (no la secundaria). 

 

Kovacci chama a atenção, neste exemplo, como viemos discutindo, de 

que não é toda anteposição que serve para topicalizar. Neste caso, a 

anteposição do objeto é “um rema contrastivo e vai acompanhada de reforço 

acentual” (Kovacci, 1992, p.248). Desta maneira, a autora define claramente a 

construção de anteposição de objeto do exemplo como foco contrastivo (relido 

pela GDF como contraste) e a associa a uma proeminência acentual típica 

dessas construções3.  

Dessa maneira observa-se que EA e PB se comportam de maneira 

contrária quanto à retomada de referentes em função de tópico no comentário: 

a TOP, que envolve a não retomada de referentes no comentário, em EA está 

associada aos sujeitos, e os objetos estão diretamente associados ao DE. Em 

PB, a TOP envolve objetos e o DE envolve sujeitos que são recuperados no 

comentário. 

 

 

 

                                                             
3
 O itálico corresponde ao sublinhado do original e faz referência à proeminência acentual. 
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2.2.2 Foco 

 

Antes de discutir a função pragmática foco, procuraremos contextualizá-

la a partir de um conceito básico: estrutura da informação.  

Lambrecht (1994) define a estrutura da informação, com base na 

proposta de Prince (1981), a qual está relacionada com as adaptações 

sintáticas que o emissor faz para expressar um enunciado de acordo com as 

necessidades do receptor. Prince (1981) e Chafe (1987), entre outros autores, 

corroboram para os estudos sobre o status da identificabilidade de um 

constituinte novo, ou não, em uma situação ou enunciado.  

Prince (1981), a partir de um enfoque textual, classifica esses referentes 

como evocado, inferível ou novo. Portanto, temos: (i) referentes evocados 

(velhos), que podem ser evocados textualmente, uma vez mencionados no 

texto precedente ou situacionalmente, quando o elemento se refere aos 

participantes do discurso ou aos dados salientes de um contexto extratextual; 

(ii) inferíveis, que permitem que o receptor possa deduzir o referente a partir de 

entidades evocadas ou outras inferíveis; e (iii) novos (não esperados), que se 

dividem em totalmente novo, aquele que ainda não foi trazido à situação 

enunciativa e sobre o qual o receptor ainda não tem conhecimento e o novo 

não usado, que, apesar de pertencer à cognição do receptor, também não foi 

trazido antes à situação enunciativa específica.  

Logo, conclui-se que o falante se preocupa com a maneira como 

transmite a informação, considerando o conhecimento que o ouvinte tem sobre 

o que se fala. Entende-se como a estrutura informacional, então, o modo como 

se distribui a informação na frase e nos seus efeitos semântico-pragmáticos. 

Lambrecht (1994) concebe a estrutura focal como correlacionada à 

organização informacional da sentença, e, o foco, por sua vez, como uma 

categoria relacional, ou seja, relaciona-se com a pressuposição. O autor ainda 

afirma que: 
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[...] o foco é a parte de uma asserção que não pode ser pressuposta 
no momento da fala. [...] É o elemento imprevisível ou 
pragmaticamente não recuperável em um enunciado. O foco é o que 
faz do enunciado uma asserção. (Lambrecht, 1994, p.206-207).

4
 

 

Dik (1997:326), por sua vez, define o foco sob um aspecto semântico 

como “[...] a informação que pode ser considerada a mais importante ou 

saliente em dada situação comunicativa e considerada pelo falante como 

aquela essencial para o interlocutor para integrar-se à informação pragmática” 

5. A classificação de foco proposta por Dik, portanto, é de base semântica6, e 

compreende dois tipos – o foco novo ou informativo e o foco contrastivo. Na 

GDF essas categorias são relidas e interpretadas de maneira diferente, como 

discutiremos a seguir.  

Como continuidade e desdobramento dos estudos de Dik e com base 

em seus pressupostos, o modelo funcionalista da GDF (HENGEVELD; 

MACKENZIE, 2008), é aquele no qual basearemos nossa classificação das 

funções pragmáticas nos dados de que dispomos no que se refere à função 

pragmática foco.  

O foco também é descrito pela GDF como a função que assinala a 

maneira segundo a qual o conteúdo comunicado se relaciona com o registro 

formal que vai sendo construído progressivamente no componente contextual. 

Em outras palavras, a maneira através da qual o falante apresentará este 

conteúdo ao ouvinte. Em Pezatti (2012, p.89-90), destacamos que: 

 

A GDF (Hengeveld; Mackenzie, 2008), baseando-se em Dik (1989), 
considera que, na interação, a função Foco sinaliza a seleção 
estratégica do Falante de informação nova para preencher uma 
lacuna na informação do Destinatário, ou para corrigir uma 
informação do Destinatário. 

 

                                                             
4
 Tradução nossa do original “[…] a focus is a part of an assertion without coinciding with it. […] 

It is the UMPREDICTABLE or pragmatically NON-RECOVERABLE in an utterance. The focus is 
what makes an utterance into an assertion”. (LAMBRECHT, 1994, p. 206-207) 
5
 Tradução nossa do original “[…] focal information in a linguistic expression is that information 

which is relatively the most important or salient in the given communicative setting, and 
considered by the S (speaker) to be most essential for A (addressee) to integrate into his 
pragmatic information” (DIK, 1997, p.326) 
6
 A classificação de Dik (1997) compreende os seguintes focos: novo, que se divide em ‘de 

pergunta’ e ‘completivo’ e contrastivo, que se divide em ‘paralelo’ e ‘contrário à pressuposição’. 
O último, por sua vez, se subdivide em: de “rejeição”, “substitutivo”, “expansivo”, “restritivo” e 
“seletivo”.  
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A GDF, portanto, restringe a classificação de foco ao que entendemos 

como a “peça de informação nova” que o falante agrega ao conhecimento do 

ouvinte durante a sua interação, limitando sua nomenclatura ao que Dik 

considera foco informativo ou novo. Ao que se compreende por foco 

contrastivo, segundo Dik, a GDF tratará como uma função pragmática 

independente, chamada Contraste (ver seção 2.2.3). 

Gutiérrez-Bravo (2008) também contribui para o estudo do foco e, 

baseado em seus estudos, verificamos que o autor o divide em dois tipos: (a) o 

foco informativo, que simplesmente corresponde à informação nova; e (b) foco 

contrastivo – o que chamaremos de contraste (ver seção 2.2.3) –, o qual possui 

a função de identificar e ressaltar uma entidade específica entre um conjunto 

de possíveis alternativas.  

 

2.2.2.1 Foco no PB e EA 

 

Para a análise do foco nos dados referentes ao PB, utilizamos o aporte 

teórico de Pezatti (1998; 2012) e Fontes e Pezatti (2011). Lembramos que a 

autora trabalha com as funções pragmáticas e se baseia nos pressupostos 

definidos por Dik e, posteriormente, a GDF. Em espanhol, nos baseamos em 

Gutiérrez-Bravo (2008), entre outros autores, a serem discutidos na análise dos 

dados de foco (seção 4.2.1).  

Pezatti (2012:89) entende a função pragmática foco de uma expressão 

linguística, com base em Dik (1989), como “a informação relativamente mais 

importante ou saliente num dado contexto de interação verbal, e avaliada pelo 

Falante como essencial para ser integrada na informação pragmática do 

destinatário”. Para a autora, a informação focal é apresentada como “nova” 

para o destinatário. A autora complementa, ainda, que o foco possui a função 

de “preencher uma lacuna na informação do Destinatário ou [...] corrigir uma 

informação do Destinatário” (PEZATTI, 2014, p. 87).  

Nesta seção, consideramos a função foco como aquela que possui 

apenas um valor informacional, ou seja, quando o falante agrega uma 

informação nova ao conhecimento do ouvinte. Dik (1989) o classifica como foco 
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informativo, enquanto Hengeveld e Mackenzie (2008), na GDF, compreende 

somente por foco. 

Com base nos pressupostos da GDF expressos em Hengeveld e 

Mackenzie (2008), Pezatti (2014:87) afirma que a função foco, em português, 

assume a posição absoluta PF, ou seja, “o mecanismo de marcação dessa 

função é a posição que ocupa na oração, a posição final”. 

Quanto às funções pragmáticas, Pezatti (2014:86) postula que para cada 

molde de conteúdo, existe uma configuração acerca da ordenação de seus 

constituintes: 

 

A pragmática, para a GDF, refere-se ao modo como o Falante modela 
as suas mensagens em relação a suas expectativas acerca do estado 
mental do Destinatário. Este modelamento determina qual parte de 
uma unidade linguística é apresentada como particularmente saliente, 
qual parte é escolhida como ponto de partida do falante e qual é 
considerada compartilhada pelos participantes da interação. A 
influência desses aspectos sobre a estrutura das unidades 
linguísticas recebe o nome de função pragmática, que opera sobre o 
Conteúdo Comunicado ou sobre um dos seus constituintes. 
(PEZATTI, 2014, p.86) 

 

A distribuição das funções Tópico e Foco, por exemplo, será diferente 

quanto ao molde de conteúdo da sentença. Esta se configura em três tipos: (a) 

tética; (b) categorial; e (c) apresentativa. Segundo Pezatti (2014: 87), a 

sentença tética é construída por um ou mais Subatos7 com função pragmática 

Foco. Já as afirmações categoriais, caracterizam-se pela presença de um 

Tópico quanto de um Foco. E nas sentenças apresentativas, a autora observa 

que há a presença de um Tópico novo, ou seja, uma função que combina 

propriedades da dimensão de topicalidade e focalidade: “é focal por introduzir 

uma entidade no discurso, e tópico, por introduzir uma entidade que se 

relaciona ao comentário construído gradualmente no componente contextual”. 

As sentenças do tipo (a), de acordo com Pezatti (2012: 372), se 

manifestam da seguinte maneira em exemplos retirados do mesmo texto: 

 

 

                                                             
7
 Os Subatos podem ser de dois tipos e compreendem a evocação de uma propriedade ou de 

um referente pelo falante no nível interpessoal.  
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(6) [T]FOC  

        PF  

        começou a relampejar     

 

(7) [  T   (+id+sRi)]FOC   

       PF-2  PF-1    PF  

       já              aconteceram   vinte e um, vinte e uma erupção            

 

Nestas sentenças não há tópico, toda a sentença é focal e, portanto, 

ocupa a posição absoluta PF, como em (6), mas também pode assumir 

posições relativas à esquerda de PF, como PF-1 e PF-2, em (7). 

Logo, a autora conclui: 

 

Assim, construções Téticas são marcadas, no Nível Interpessoal, 
pelos operadores de identificabilidade [+id +s], que se manifestam no 
Nível Morfossintático por pronomes, artigos definidos ou numerais. 
No Nível Representacional, essas construções correspondem a 
moldes de predicação de propriedade de zero e um lugar [...]. No 
Nível Morfossintático, responsável pela linearização dos constituintes, 
a oração toda, por ser focal (informação vinda do Nível Interpessoal), 
vai para o domínio de P

F
. (PEZATTI, 2012, p.372) 

 

Com relação às sentenças do tipo (b), as categoriais, estão partidas 

informativamente em uma porção topical e outra porção focal, segundo a GDF. 

Além disso, há línguas orientadas para o foco e outras orientadas para o 

tópico. Pezatti (2012a) postula que o português é considerado uma língua 

orientada somente para o tópico, cuja configuração é representada por [(SA)N 

(SA) TOP]. Deste modo, não iremos analisar estas sentenças neste apartado, 

uma vez que não estão relacionadas à função foco, no português. 

Já as sentenças do tipo (c) dispõem de um Subato veiculado 

concomitantemente às funções de tópico e foco. Estas estão relacionadas à 

configuração de construções VS. Abaixo, os exemplos correspondentes a esta 

configuração, em Pezatti (2012:374): 
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(8)          [(-idRi)]TOPFOC  

        PM                              PF  

         há  um projecto para incentivar as crianças        

nesse capítulo 

 

(9)         [(-idRi)]TOPFOC  

        PM           PF  

       tinha      uma senzala     

 

(10)                [(-idRi)]TOPFOC  

        PM                        PF  

        são  milhões de pessoas que se deslocam       

 

Nos casos (8), (9) e (10), o verbo, também chamado predicado ocupa a 

posição absoluta PM, no que se refere ao Nível Morfossintático, enquanto o SN 

que contempla as funções tópico e foco assume a posição PF, como 

exemplificado acima. 

A autora destaca que as sentenças apresentativas: 

 

[...] contêm somente um Subato Referencial, cujo operador de 
identificabilidade [–id +s] manifesta-se no Nível Morfossintático por 
meio de pronomes e artigos indefinidos. No Nível Representacional, 
essa construção corresponde geralmente ao molde de predicação de 
Existência. Esse tipo de predicação contém somente uma unidade 
semântica, que não é argumento de nenhum predicado. Para marcar 
o tempo, é então introduzida uma cópula vazia como haver, ter ou ser 
[...]. (PEZATTI, 2012, p. 373) 

 
Por sua vez, sobre o foco no espanhol, Gutiérrez-Bravo (2008), seguindo 

uma tradição nos estudos do foco, o classifica em dois tipos – informativo e 

contrastivo –, como mencionado na seção anterior e identifica o foco 

informativo à veiculação de informação nova.  

De acordo com o autor, os estudos sobre o foco informativo tendem a 

mostrar, desde Bolinger (1954-1955), que esta função aparece em elementos 

em posição final na sentença. Em espanhol, o foco também está tipicamente 

associado aos elementos em posição final na frase. Especificamente quando 

há esse tipo de focalização em sujeitos, estes costumam aparecer na posição 

pós-verbal da sentença, como resposta mais recorrente ou usual nos 
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enunciados categóricos e nos enunciados téticos não-marcados. Com base no 

exposto acima, seguem os exemplos de Gutiérrez-Bravo (2008:18): 

 
(11)  ¿Quién compró los discos?       

(12)  Los discos, ¿quién los compró?   

 
(13) Los compró UNA MUCHACHA8.       

(14) Los discos los compró UNA MUCHACHA.          OVS 

   
Para o espanhol, há autores que afirmam que as orações SVO 

correspondem à ordem não-marcada, porém, pragmaticamente, são 

consideradas respostas menos recorrentes para as interrogativas QU-, por 

exemplo. O mesmo acontece quando este sujeito ocupa posição não-final.  

 

(15)  #UNA MUCHACHA los compró.        

(16)  #UNA MUCHACHA compró los discos.           SVO 

(17)  #Los discos UNA MUCHACHA los compró.         OSV       

(18)  #Compró UNA MUCHACHA los discos.           VSO9 

 

Nos exemplos (15) ao (18), verificamos que o sujeito “UNA 

MUCHACHA” pode assumir posições diversas na sentença, como PI, em (15) e 

(16) e PM, em (17) e (18). No entanto, estas são construções menos usuais na 

língua espanhola, na medida em que representam uma resposta que introduz 

um elemento novo no discurso a partir de uma interrogativa QU-. Já nos 

exemplos (13) e (14), o mesmo sujeito ocupa a PF, posição mais frequente em 

espanhol, considerando o contexto em que esta resposta está inserida.  

Muitos autores reconhecem que a ordem de palavras está estritamente 

relacionada à expressão das funções pragmáticas, por razões discursivo-

pragmáticas, e ainda propõem uma análise mais uniforme, que vai além da 

diferença entre as variedades do espanhol. Assim, os referentes novos no 

discurso ou na situação, de acordo com a classificação de Prince (1981), que 

se analisam como focos, tendem a aparecer na posição pós-verbal ou final e os 

                                                             
8
 Termo focalizado em caixa alta no texto original de Gutiérrez-Bravo (2008), p. 18. 

9
 Exemplos (11) ao (18) retirados de Gutiérrez-Bravo (2008:18). 
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elementos dados ocupariam posições pré-verbais, relacionadas à porção mais 

à esquerda no enunciado, relacionada à expressão de tópicos nessa língua 

(Contreras 1976, Gutiérrez Ordoñez 1997, Cifuentes Honrubia 2001).  

Sobre os focos informativos, então, Gutiérrez-Bravo, comparando as 

línguas espanhola e inglesa, (2008:17-18) postula que: 

 

Los focos informativos muchas veces están también sujetos a 
restricciones de orden de palabras, o a una distribución sintáctica que 
los distingue de los focos contrastivos. Por ejemplo, hemos visto que 
en español los focos contrastivos tienen una distribución bastante 
libre (…). Para cada una de estas lenguas, la situación inversa se 
observa con los focos informativos.  
 
En español, como se ha mencionado, se observa que los focos 
informativos típicamente aparecen en la posición final de la cláusula. 

 

É importante destacar que não encontramos autores que trabalhassem 

com as funções foco e contraste direcionadas, estritamente, aos dados da 

variedade argentina do espanhol, tal como o fizemos para a topicalização, 

estudada por Kovacci (1992). No entanto, há estudos de base prosódica acerca 

do espanhol argentino, como o de Gabriel (2010). No entanto, devido ao seu 

trabalho estar circunscrito apenas à Prosódia e conter análises específicas com 

base nesta abordagem, preferimos não utilizá-lo na revisão da literatura como 

aporte teórico para esta dissertação. 

Nossa proposta, portanto, foi a de analisar autores, como Gutiérrez-

Bravo (2008), que observam tais funções dentro da língua espanhola, de forma 

mais generalizada, além de autores que trabalham com outras variedades do 

espanhol, como Martínez Caro (1995), que analisa dados referentes à 

variedade de Madrid.  

 

2.2.3 Contraste 

   

Na seção 2.2.2, informamos que autores como Dik (1989), entre outros, 

tratam o contraste como uma função dependente de uma função maior, como o 

foco, por exemplo – chamado foco contrastivo –. Por outro lado, Hengeveld & 

Mackenzie (2008) o concebem como uma função independente – o contraste –. 
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Pezatti (2012b: 86-87) aponta a disparidade de nomenclaturas entre a GDF de 

Hengeveld & Mackenzie (2008) e Dik (1989): 

 

A GDF (Hengeveld e Mackenzie 2008), por sua vez, conforme já 
observado, considera Contraste como outra função pragmática, ao 
lado de Foco e Tópico. A função Contraste assinala o desejo do 
Falante de realçar diferenças particulares entre dois ou mais 
conteúdos comunicados ou entre um conteúdo comunicado e 
informações contextualmente disponíveis, no cotexto ou na situação 
discursiva. Assim, Contraste, na GDF, envolve todos os tipos de foco 
contrastivo assinalados em Dik (1989). 
 
Dik (1989), por outro lado, considera contraste um tipo de foco, a que 
denomina Foco Contrastivo. São os casos em que a informação 
focalizada nem sempre é totalmente nova, mas é colocada em foco 
em virtude de algum contraste implícito ou explícito com alguma parte 
da informação. 
 

Braga (2009) destaca que, de acordo com Bolinger, contraste é o 

“fenômeno por meio do qual dois ou mais itens são contrabalançados e é 

indicada a preferência por algum ou vários membros do grupo.” (1961: 83). A 

autora aborda a noção de contrate, trabalhada também por outros autores, 

associada às construções clivadas no PB. Tal estudo mostrou-se interessante 

para a nossa análise ligada às funções pragmáticas, pois: (a) nos ajudou a 

visualizar e a classificar as ocorrências que continham construções clivadas e 

pseudoclivadas; (b) esclareceu o uso e contexto em que essas sentenças 

aparecem; e (c) seus exemplos dialogaram com os apontamentos referentes 

ao instrumental teórico acerca da função contraste e sua análise.  

Gutiérrez-Bravo (2008), autor que pertence à corrente teórica gerativista, 

também analisa o contraste, denominado por ele foco contrastivo. Baseando-se 

em seus estudos e teoria, o autor distingue duas funções dentro da noção de 

foco contrastivo, diferentemente de Dik (1997).  

 

2.2.3.1 Contraste no PB e EA 

 

Ao analisarmos a função contraste, tanto em EA quanto em PB, nos 

deparamos com as construções clivadas, uma das principais maneiras de 

expressar o foco (contrastivo ou não) em PB, por exemplo, além do Foco-Ser, 

que pode se comportar como um tipo de contraste, de acordo com os estudos 

de Braga (2009). 
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Inicialmente, abordaremos as definições de construções clivadas, 

incluindo suas fórmulas e variações e, posteriormente, iremos expor sua 

relevância para os estudos das funções pragmáticas. Lambrecht (2001) 

conceitua uma cleft construction, assim denominada em inglês, como: 

 
A CLEFT CONSTRUCTION is a complex structure consisting of a 
matrix clause headed by a copula and a relative or relative-like clause 
whose relativized argument is coindexed with the predicative 
argument of the copula. Taken together, the matrix and the relative 
express a logically simple proposition, which can also be expressed in 
the form of a single clause without a change in truth conditions.” 
(LAMBRECHT, 2001, p. 4) 
 
 

Assim como Lambrecht, autores como Braga, Kato e Mioto (2009) 

descrevem propriedades das construções clivadas: 

 

(...) a clivagem é, muitas vezes, entendida como uma operação que 
se aplica a uma sentença qualquer [...] e a cinde em duas... O 
resultado desta cisão é que ela produz um nível de encaixe [...] 
ausente da sentença que sofreu o processo de clivagem.” (BRAGA, 
KATO e MIOTO, 2009, p.179) 

 
Em PB, as construções clivadas podem ser classificadas em duas 

“famílias”: (i) as Clivadas, as chamadas It-clefts em inglês e (ii) as 

Pseudoclivadas, correspondentes às Wh-clefts do inglês. Essas duas 

classificações se desdobram nas seguintes construções: (i-a) construções É 

QUE e (i-b) as construções QUE (Braga, 1989); e (ii-a) as Pseudoclivadas 

Invertidas, (ii-b) as Pseudoclivadas Extrapostas e (ii-c) as construções Foco-

Ser (Braga, 1989). 

Os exemplos (19), (20), (21) e (22) a seguir, de Braga (2009), 

demonstram a presença da função contraste, seja ela através da mudança na 

ordenação dos constituintes, isto é, por um fator sintático, ou por um traço 

prosódico, sinalizando também tal função. Lembramos ainda, que, segundo as 

análises da autora, a função contraste pode ser encontrada em construções 

clivadas do tipo É QUE e QUE, principalmente. 
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(19) F: ... porque ela para fazer (o aborto) tinha que falar comigo. 

Não falou... E eu... e EU10 que sempre quis assumir, né? um 

compromisso com ela. Ela que SEMpre me dava uma volta. 

(Amostra 80, fal. 42, homem) 

 

Braga (2009), ao analisar estes exemplos, considera a definição e noção 

de contraste delineada por Taglicht (1984), à qual se refere como contraste 

explícito. No exemplo (19), “o contraste se explicita pela contraposição de duas 

estruturas sintáticas paralelas”, que podem ser representadas por dois 

enunciados clivados. Em contrapartida, os exemplos a seguir estão marcados 

pelo contraponto entre um enunciado clivado e um enunciado não clivado. 

 

(20) E: Mas você cozinha. E você deve ter algum prato que os seus 

fregueses gostam mais. Qual é?  

F: Ah, eu cozinho não, a minha TIa é que cozinha. (Amostra 80, fal. 

10, mulher). 

 

(21) E: Tem que falar para o marido levar para o cinema. F: Não, ele 

quer ir, EU que não QUEro. (Amostra 80, fal. 17, mulher). 

 

(22) F: E eu não estava com a chave. Quem estava com a chave era 

o jardiNEIro. (Amostra 80, fal. 18, mulher) 

 

Os resultados obtidos em Braga (2009: 190) apontam que “os contrastes 

explícitos são mais prováveis em Construções É QUE; possíveis em 

Construções Que; e raras em Clivadas, Pseudoclivadas e Construções Foco 

SER”. 

Após a análise do corpus de 20 entrevistas da Amostra-80, parte do 

acervo do PEUL, Projeto de Estudos do Uso da Língua, sediado na UFRJ, a 

autora conclui que:  

 

                                                             
10

 A autora destaca em caixa alta o acento de insistência na palavra ou sílaba para sinalizar 
uma focalização prosódica. 
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Todas elas podem servir como mecanismos de contraste, leitura 
derivada da combinação de traços prosódicos e morfossintáticos, 
qual seja, a presença de uma oração subordinada, no caso das 
Clivadas, de uma locução (É QUE) ou item (QUE) sinalizador de 
focalização. 

  
 

Como assinalado na seção 2.2.3, Gutiérrez-Bravo (2008) postula duas 

novas classificações para o foco contrastivo, que aqui entendemos como 

contraste: (i) contraste de identificação exaustiva, baseado em É. Kiss (1998) e 

(ii) contraste corretivo. O autor, em suas investigações, fala sobre mecanismos 

sintáticos na marcação de elementos sob a ação dessa função pragmática. Por 

isso, distingue esses dois tipos, uma vez que associa cada um deles ao 

mecanismo sintático típico presente na oração. A primeira conclusão é que o 

contraste de identificação exaustiva estaria ligado tipicamente à clivagem como 

exemplificado em (23 e 24) por Gutiérrez-Bravo (2008:13):  

  

(23) La que votó por Pedro fue LUZ. 

(24) Los que no entregaron la tarea fueron JAIME Y TANIA. 

 

A segunda função do contraste é a de corrigir. Segundo o autor, este 

tipo nunca estaria relacionado às clivadas e tampouco tem uma posição 

canônica no enunciado. Ainda afirma que, associado a uma prosódia 

específica, pode aparecer em diferentes posições em tal enunciado. Assim 

ilustram os exemplos (25) e (26): 

 

(25) Sólo PEDRO se rindió. 

(26) Sólo se rindió PEDRO. 

 

Nos exemplos citados, o referente em maiúsculas indica a incidência de 

focalização prosódica. O autor esclarece, também, que a diferença deste 

segundo tipo de contraste para os focos (os de informação nova), é que estes 

possuem uma posição rígida, que é a posição final do enunciado, enquanto 

aqueles, como dito anteriormente, possuem uma posição mais livre. 

Em espanhol, como já discutido anteriormente, a ordem de palavras é 

uma das principais maneiras de expressão das funções pragmáticas. 

Realçamos que o referente com a função de contraste costuma estar 
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associado à posição pré-verbal, à esquerda do verbo. Contudo, a marca de 

contraste pode ser sintática, prosódica ou uma combinação de marcas 

sintáticas e prosódicas, o que pode acarretar a mudança da posição em que o 

referente se apresenta sob a função discutida nesta seção. 

 

2.3 A tradução audiovisual 

 

Entre os numerosos teóricos que se dedicam ao estudo da tradução 

audiovisual, Díaz Cintas (2004) afirma que, em termos numéricos, a tradução 

audiovisual, incluindo as modalidades legendagem e dublagem, é a atividade 

tradutória mais importante do nosso tempo, uma vez que atinge ― através 

principalmente do cinema, da TV e do DVD ― um público infinitamente 

superior àquele consumidor de qualquer outro tipo de tradução. 

Já Mayoral Asensio (2001) ressalta que a TAV teve início com o estudo 

da tradução cinematográfica e que sua incorporação para a televisão e vídeo 

levou aos primeiros usos do termo tradução audiovisual. Gottlieb (1998) 

assinala, igualmente, que a tradução audiovisual nasceu em 1929, quando os 

primeiros filmes falados atingiram o público internacional.  

A TAV se subdivide em quatros modalidades principais: dublagem, 

voice-over, legendagem aberta (ou interlingual) e legendagem fechada 

(chamada também de legendagem intralingual ou closed caption). A 

modalidade abordada nesta dissertação é a legendagem aberta, a qual 

nomeamos apenas legendagem no decorrer de sua análise. Nela é feita a 

inserção do texto traduzido em formato de legendas na tela de exibição, de 

forma sincronizada com o áudio no idioma original. Na seção 2.3.1, serão 

discutidos aspectos que envolvem a legendagem, os quais também contribuem 

para os estudos de ordem linguística desta investigação, além das 

especificidades dessa modalidade tradutória. 

 

2.3.1 A legendagem 

 

O campo da tradução audiovisual tem crescido muito no que está 

relacionado ao avanço tecnológico. Este está experimentando uma revolução 
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fomentada pela alta demanda e, também, pela oferta de produtos audiovisuais, 

tanto no mundo cinematográfico, como no televisivo, entre outros. Essa alta 

demanda inclui o surgimento de legendas comerciais – aquelas que são 

publicadas no DVD original, e que passam por inúmeras revisões até chegar a 

sua comercialização – e as amadoras e informais – aquelas realizadas muitas 

vezes por pessoas que não possuem a formação para tal e o fazem por 

entretenimento e as disponibilizam na internet. 

É conveniente assinalar que o estudo da legendagem levanta algumas 

questões teóricas e práticas que envolvem a passagem do texto oral (áudio 

original) para o escrito em outra língua (legenda em português). Em Lerma 

Sanchís (2012), nota-se uma citação bastante interessante sobre as mudanças 

que ocorrem nessas transposições (Mayoral, apud Sanchís, 2012: 72): 

“Mayoral (1999) refere-se à variação como a expressão linguística de 

significados potencialmente similares mediante estratégias diferentes que dão 

lugar a segmentos textuais distintos”. 

Duro (2001) aponta cinco passos para a efetivação de uma legendagem: 

(1) localização - localizar e marcar os pontos de entrada e saída de cada 

legenda do filme para, posteriormente, encaixar a tradução neles. Pode ser 

feito por laboratórios ou pelo próprio tradutor; (2) tradução; (3) adaptação - 

processo que se adapta a tradução à longitude e dimensão das legendas; (4) 

simulação - se simula a impressão das legendas sobre uma cópia no vídeo do 

filme. Depois dos outros três passos, o tradutor deve assistir a simulação da 

legendagem no monitor para fazer as últimas correções e (5) impressão - 

sistema que grava as legendas através de processos químicos (em desuso) o 

com raio laser (mais atual). A impressão é irreversível e é o último processo. 

Ainda de acordo com Duro (2001), algumas estratégias fazem parte das 

normas da tradução audiovisual e que, para a realização desta pesquisa, 

deverão ser levadas em conta são: a) sintetizar, b) sincronizar, c) tornar claro. 

A ação de sintetizar acarreta, possivelmente, a perda de alguns elementos do 

discurso, sendo eles importantes para a compreensão do seu sentido original 

ocasionalmente, principalmente no que tange à natureza das funções 

pragmáticas, já que uma das estruturas sintáticas comum nesse processo é a 

utilização da ordem direta canônica SVO. 
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Como estamos lidando com a passagem do áudio original em EA para a 

legenda em PB, devemos atentar para as regras que orientam a produção de 

legendas no Brasil. Segundo Martinez (2007:40), seus parâmetros gerais 

podem se dividir em: parâmetros técnicos (espaciais e temporais) e parâmetros 

textuais, subdivididos em micro- e macroestruturais11. Iremos expor a descrição 

dos princípios técnicos e textuais listados pela autora, e procuraremos observar 

sua influência nos dados desta análise. Abaixo, seguem os parâmetros 

técnicos e textuais previamente selecionados, considerando a hipótese de que 

possam influenciar, positiva ou negativamente, o uso de uma das funções 

pragmáticas trabalhadas ao longo de seu processo tradutório, resultando no 

seu aparecimento, manutenção ou apagamento.  

 

1. Parâmetros técnicos 

 

(i) número de caracteres por linha ― o número máximo de caracteres por 

linha de legenda permitido no mercado brasileiro fica entre 30 e 35, ou 610 

pixels, dependendo do equipamento e do tamanho da fonte utilizados na 

legendagem; 

(ii) duração de uma legenda de duas linhas cheias ― se estivermos 

trabalhando com um máximo de 30 caracteres permitidos por linha, uma 

legenda de duas linhas cheias (com 60 caracteres no total) deve, de acordo 

com o parâmetro de 15 caracteres por segundo mais amplamente adotado pelo 

mercado, permanecer na tela por no mínimo 4 e no máximo 6 segundos. Na 

legendagem de programas infantis e de versões para idiomas de culturas 

pouco familiarizadas com a leitura de legendas, o tempo de permanência das 

legendas na tela deve ser maior; 

(iii)  duração de uma legenda de uma única palavra (duração mínima) ― 

de acordo com o padrão sugerido por Karamitroglou (1998), uma legenda, por 

menor que seja, não deve permanecer na tela durante menos do que 1 

segundo e meio. No entanto, esse parâmetro leva a problemas sérios de 

“vazamento” de legendas para outra cena em alguns casos, como, por 

exemplo, o de um longa-metragem com edição nervosa, uma vez que certas 

                                                             
11

 De acordo com Martinez (2007: 40-45), são: sete Parâmetros Técnicos; cinco Parâmetros 
Textuais Microestruturais e quatro Parâmetros Textuais Macroestruturais. 
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expressões e interjeições podem ser proferidas em menos de meio segundo. 

No Brasil, o parâmetro mais utilizado para a duração mínima de uma legenda é 

de 1 segundo. Se houver corte de cena durante esse 1 segundo, deve-se 

inserir a legenda alguns quadros antes da fala original, evitando assim que ela 

vaze para a cena seguinte;  

(iv) tempo de entrada da legenda ― as legendas não devem ser inseridas 

simultaneamente ao início da expressão oral, mas 1/4 de segundo depois, para 

que o cérebro tenha tempo de identificar o som e conduzir os olhos em direção 

à parte inferior da tela. Quando o surgimento da legenda na tela coincide com o 

início do enunciado oral, ou pior, quando surge antes do início da fala original, 

o olhar do telespectador é surpreendido pelo flash da legenda, o que causa 

incômodo e distração. Além disso, uma legenda que entra adiantada pode 

acabar com o suspense de uma cena, revelando uma informação antes do 

tempo; 

(v) tempo de permanência de uma legenda na tela ― assim como deve 

entrar 1/4 de segundo depois da expressão oral, a legenda deve permanecer 

na tela no mínimo 1/2 segundo e no máximo 1 segundo após o final da fala 

correspondente, desde que, como já foi dito, não haja corte de cena nem outra 

fala se iniciando nesse tempo adicional. Se a legenda continua em exibição 

muito tempo depois de a fala correspondente ter se encerrado, polui a tela, 

desloca a atenção dos outros canais envolvidos na comunicação e deixa de ser 

uma representação do original. Por outro lado, se a legenda desaparece da tela 

antes da hora, ou seja, antes do final da fala correspondente ou assim que a 

mesma termina, o telespectador muitas vezes não consegue lê-la até o fim; 

(vi) intervalo entre duas legendas consecutivas ― no parâmetro proposto 

por Karamitroglou (1998), cerca de 1/4 de segundo (ou seja, entre 6 e 7,5 

frames) deve ser inserido entre legendas consecutivas para evitar que uma 

legenda “grude” na seguinte. No entanto, na configuração padrão do sistema 

de legendagem mais utilizado na Europa (Cavena), esse intervalo é de 4 

frames, que cumpre perfeitamente a função de fazer com que o espectador 

perceba que houve a mudança de legenda. Quando o tempo de saída de uma 

legenda é igual ao tempo de entrada da seguinte, ou seja, quando não há este 
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intervalo mínimo de 4 frames, o olho humano não percebe a mudança, 

principalmente se a composição estética das duas legendas for semelhante; 

(vii) relação das legendas com os cortes de cena ― as legendas devem 

respeitar cortes de cena que marquem uma mudança temática no produto 

audiovisual, e portanto devem desaparecer antes desses cortes.   

 

2. Parâmetros Textuais Microestruturais  

 

(viii) uso de reticências ― não há uma padronização para esse item no 

mercado brasileiro. Alguns clientes recomendam o uso de reticências no início 

e no final de cada legenda, para indicar que a oração legendada não está 

completa. Outros recomendam a inclusão de reticências apenas no final da 

legenda incompleta. Porém, o padrão mais utilizado é a ausência das 

reticências em legendas incompletas. Karamitroglou (1998) recomenda o uso 

das reticências no início e no final de legendas incompletas, argumentando 

que, com a ausência dessa pontuação, o cérebro leva mais tempo para 

processar a nova legenda, que aparecerá inesperadamente. Quem defende a 

ausência das reticências para marcar legendas incompletas argumenta que 

não se pode desperdiçar o espaço que seria ocupado por elas (relativo a três 

caracteres), e que a ausência de pontuação final já é uma indicação bastante 

clara de que o período está incompleto naquela legenda. Outra desvantagem 

do uso das reticências nesse caso é que elas perdem sua função original (e 

primordial) de marcar hesitações, pausas e interrupções; 

 

3. Parâmetros Textuais Macroestruturais  

 

(ix) mais de uma oração na mesma legenda ― Karamitroglou (1998) é 

categórico ao afirmar que não se devem incluir mais do que duas orações 

numa única legenda. No mercado brasileiro, isso não é uma norma explícita, 

apenas uma recomendação; 

(x) omissão e manutenção de itens linguísticos do original ― de uma 

forma geral, a decisão de quais itens linguísticos devem ser mantidos e quais 

devem ser omitidos depende do bom senso do tradutor; no entanto, mesmo 
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que o espaço e o tempo permitam, nunca se deve tentar uma correspondência 

total dos itens linguísticos, para que o telespectador tenha tempo de apreciar 

os elementos não-linguísticos e visuais do produto. Portanto, o tradutor deve 

ter em mente que alguns itens são dispensáveis na legendagem, seja devido à 

natureza polissemiótica desse tipo de comunicação, seja por se tratar de 

expressões sem carga semântica. Entre os itens que podem ser omitidos sem 

que o entendimento geral do produto audiovisual fique prejudicado estão 

expressões como “eu acho”, “você sabe”, “bem”, “bom”, “quer saber” etc.; 

intensificadores como “muito”, “super” e “hiper”; pronomes demonstrativos, 

onomatopéias e respostas curtas e facilmente identificáveis pelos 

telespectadores da língua-meta, como “ok”, “sim”, “não” e “tchau”. Por outro 

lado, os itens mais carregados de significado que são facilmente identificáveis 

na língua-meta, seja por se assemelharem foneticamente a palavras dessa 

língua, seja por terem um significado conhecido, não devem ser omitidos, uma 

vez que o telespectador tende a procurar essas palavras na tradução para 

verificar se ela é “confiável”. Entre os exemplos estão os topônimos e palavras 

cognatas, como “matemática” (em inglês: mathematics; em francês: 

mathématique; em italiano: matemàtica) ou “necessidade” (em inglês: 

necessity; em francês: necessite; em italiano: necessità). 

(xi) estruturas sintáticas preferenciais ― estruturas sintáticas simples, por 

serem mais curtas e de mais fácil entendimento, são preferíveis. Como destaca 

Carvalho (2005: 117-8), as simplificações mais recomendadas em cursos e 

manuais de legendagem são: (i) componentes sintáticos em ordem direta, em 

vez de inversa ou intercalada; (ii) orações coordenadas, em vez de 

subordinadas; (iii) construções ativas, em vez de passivas; (iv) construções 

positivas, em vez de negativas; (v) verbos simples, em vez de compostos; (vi) 

elipses, em vez de sujeitos ou verbos repetidos na mesma oração; (vii) 

interrogações, em vez de perguntas indiretas e (viii) imperativo, em vez de 

solicitações indiretas. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Constituição do corpus paralelo 

 

A fim de alcançar os objetivos acima descritos, escolhemos o filme 

argentino El secreto de sus ojos (2009), dirigido por Juan José Campanella, 

para análise. A escolha de tal filme se deve a estudos preliminares por nós 

conduzidos que o revelaram como uma boa fonte de dados para o estudo das 

funções tópico, foco e contraste na variedade argentina do espanhol em 

legendas de filmes. Quisemos dar continuidade aos estudos preliminares 

acerca das funções pragmáticas e, consequentemente, analisar o filme com 

mais profundidade, uma vez que o projeto relaciona duas grandes áreas: a 

Linguística Funcional e a Tradução Audiovisual. Para tanto, escolhemos 

trabalhar com o estudo comparado de corpora, pelo qual este trabalho se 

insere no campo da Linguística de Corpus, campo sobre o qual discorreremos 

brevemente nesta seção, com o objetivo de situar a pesquisa de que se ocupa 

este artigo no referido campo de pesquisa.  

Baker (1995, p. 225) ao analisar o uso de corpora nos estudos de 

tradução, dá uma definição contemporânea de corpus, em oposição a 

definições que vigoravam anteriormente. Assim, segundo a autora:  

 

(i) Um corpus hoje em dia significa basicamente uma coletânea de 
textos legíveis em computador e capazes de serem analisados de 
forma automática ou semi-automática de várias maneiras; (ii) já não é 
restrito a ‘escritos’ mas inclui a linguagem falada, bem como textos 
escritos, e (iii) pode exibir grande quantidade de texto proveniente de 
uma variedade de fontes, de muitos autores e falantes e com 
diversidade de assuntos

12
.  

 

Entre os tipos de corpora adequados aos estudos de tradução, ela 

menciona três tipos: corpora paralelos, multilíngues e comparáveis.  

Nosso estudo utiliza um corpus paralelo, devido à especificidade dos 

dados. Um corpus paralelo pode ser definido como aquele que contém textos-

                                                             
12

 Tradução da autora, do original em inglês: (i) corpus now means primarily a collection of texts 
held in machine-readable form and capable of being analyzed automatically or semi-
automatically in a variety of ways; (ii) a corpus is no longer restricted to ‘writings’ but includes 
spoken as well as written text, and (iii) a corpus may include a large number of text from a 
variety of sources, by many writers and speakers and on a multitude of topics. 
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fonte e suas traduções, podendo ser bilíngues ou multilíngues, uni-, bi- ou 

multidirecionais (MC ENERY; XIAO, 2007, entre outros). Neste sentido, o 

corpus que constituímos, contendo o texto original em EA e a legendagem 

desse texto em PB pode ser considerado bilíngue e unidirecional, por envolver 

apenas duas línguas e por não possuir a contraparte de textos originais em 

outra língua que não o EA.  

 

3.2. Passos metodológicos 

 

Para o objetivo desta análise, era necessário analisar enunciado por 

enunciado em cada língua e a sua relação entre eles. Com a finalidade de 

obter um paralelismo semi-automático entre as falas originais e as legendas, 

utilizamos o software gratuito de alinhamento on-line YouAlign (Terminotix Inc., 

2009-2014), o qual nos permitiu ordenar lado a lado os diálogos roteirizados 

em espanhol e suas legendas correspondentes em português, em um único 

arquivo.  

Uma característica deste software é que o alinhamento é todo realizado 

on-line, ou seja, depois que o pesquisador se cadastra no site: 

www.youalign.com, deve alimentar o programa com os arquivos 

correspondentes. Segue a página inicial do programa Youalign: 

 

Figura 1: Página-web inicial do programa de alinhamento YouAlign. 
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O procedimento passa a ser descrito a seguir com suas imagens 

correspondentes para que seus futuros usuários alcancem melhor visualização 

e entendimento de seus passos:  

 

(i.) deve-se manter apenas a legenda nos arquivos, no nosso caso, 

retirando a marcação de tempo e números de falas do arquivo de legendas 

original;  

 

Figura 2: Procedimento padrão para limpar o arquivo, antes de anexá-lo ao programa. 

 

(ii.) deve-se ter um arquivo separado para os dados de cada língua (o 

programa admite arquivos de Word, bloco de notas ou mesmo PDF);  
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Figura 3: Separação de arquivos por cada idioma estudado. 

 

(iii.) inserir os dois arquivos, separadamente, no site, para o 

alinhamento, na página Alignment Settings;  

 

Figura 4: Procedimento para anexar cada arquivo na página-web do programa. 
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(iv.) solicitar o alinhamento, que é realizado automaticamente, e o 

programa oferece duas opções de salvamento do arquivo alinhado, com as 

extensões HTML ou TMX. Optamos por salvá-lo em arquivo HTML. Ainda que 

quase todo o alinhamento seja realizado automaticamente, algumas correções 

devem ser feitas pelo pesquisador.  

 

 

Figura 5: Instrução para iniciar o processo de alinhamento. 

 

O programa revelou-se sensível inclusive aos casos em que não houve 

legendagem para algum segmento falado, deixando o espaço correspondente 

em branco e, para os casos em que a legendagem não corresponde ao 

enunciado original, o programa reconhece o espaço e o completa com a 

legenda correspondente, ainda que esta não apresente marcas léxicas ou 

morfológicas comuns com o enunciado original.  

A etiquetagem das funções pragmáticas se deu de maneira manual no 

arquivo já alinhado. 

A obtenção do arquivo com as legendas em PB do filme analisado foi 

feita por adaptação de um arquivo baixado através do endereço eletrônico 

http://www.opensubtitles.com. O arquivo inicialmente obtido correspondia a 

uma legenda amadora do filme, do tipo elaborado majoritariamente por 

internautas ou aficionados à indústria cinematográfica, e não correspondia 
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diretamente à legenda comercial, publicada no filme lançado em DVD. Como o 

projeto consiste em analisar a legenda comercial do filme, por uma questão de 

credibilidade, sobretudo, adaptamos cada legenda transmitida no filme em PB 

para o arquivo que já possuíamos. Por outro lado, o arquivo com a transcrição 

dos diálogos roteirizados originais do filme foi obtido no site Data base of movie 

dialogs (http://movie.subtitle.com). Estes também foram cotejados com os 

diálogos que efetivamente foram empregados no filme e revisados, quando 

necessário.  

Uma última questão metodológica se refere ao tipo de análise do corpus 

desenvolvida. Esta partiu do levantamento das construções com tópicos, focos 

e contrastes nos dados do EA para, a partir delas, se verificar como se 

comportavam as legendas correspondentes em PB. Observamos as três 

possibilidades de resolução delineadas: (i) se as três funções em PB 

permaneciam mantidas; (ii) se a construção tinha uma solução em que a 

função correspondente aparecia omitida; (iii) ou se a construção equivalente 

em PB deixava de atender ao sentido nocional dos dados em EA, também com 

a função não mantida. Dessa maneira, fica clara nossa decisão metodológica, 

de partir dos dados no idioma original (EA). Ainda, a pequena quantidade de 

dados não justificou a realização de uma análise estatística e conduziu a uma 

análise de caráter mais qualitativo que quantitativo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Resultados dos dados de tópico 

 

 

O resultado referente ao número total de construções de tópico no EA e 

PB foi discrepante entre uma língua e outra. Das 48 ocorrências de tópicos, 37 

foram casos de tópicos no EA e 11 casos no PB, equivalentes a 77% e 23% 

das ocorrências totais, respectivamente, como aponta a tabela (4):  

 

Tópicos Totais Tópicos no EA Tópicos mantidos no PB 

48 37 11 

100% 77% 23% 

Tabela 4: Tópicos totais e por cada idioma (EA e PB). 

 

Quanto aos processos de tradução ao português das construções em 

espanhol envolvendo a função tópico, feita a partir dos diálogos com base em 

roteiros no EA para a sua legendagem correspondente no PB, observamos 11 

ocorrências (30%) em que os tópicos no diálogo original correspondiam 

também a tópicos na legendagem (este resultado corresponde também aos 

números totais de construções de tópicos). Houve 24 ocorrências (65% dos 

casos totais em EA) de tópicos no original em EA que corresponderam a 

construções em que o tópico não foi mantido, ou seja, foi omitido na 

legendagem em PB. Em 2 ocorrências (5%) os tópicos no original em EA se 

resolveram com estruturas diferentes no PB, como outra função pragmática ou 

uma legenda não correspondente nocionalmente ao enunciado original. A 

tabela (5) abaixo elenca estes resultados: 
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Tópico EA> Tópico 

mantido no PB 

Tópico EA> Tópico não 

mantido na construção no 

PB  

Tópico EA> Tópico não 

mantido /outra 

construção no PB 

11 24 2 

30% 65% 5% 

Tabela 5: Tipos de resolução das construções de tópico do EA na legendagem no PB. 

 

Portanto, a primeira coluna aponta a quantidade de tópicos em EA que 

foram mantidos em construções no PB (11/37 = 30%). Ao contrário, 

destacamos quantas construções foram traduzidas sem a manutenção da 

função pragmática tópico, o que constituiu a maior parte dos casos (24/37 = 

65%). Por fim, analisamos aquelas construções que foram traduzidas como 

outra construção em PB, revelando, também, a omissão da função em questão, 

indicando a menor parte dos casos, apenas 2 de um total de 37 (5% dos 

casos). 

A tabela (6) indica que, de um total de 37 tópicos em EA, 28 são 

resultados de TOP. Logo, demarcamos a quantidade de construções que foram 

analisadas como TOPs em EA e que foram traduzidas como tópicos em PB, o 

que implicou em apenas 29% das ocorrências (8/28). Na terceira coluna, está a 

número das construções que foram traduzidas com a omissão da função 

pragmática tópico no PB, neste caso, em outra construção (2/28 = 7% dos 

casos). Por uma decisão metodológica, foi importante destacar, 

separadamente, as subclassificações das construções de tópico (TOP e DE) e 

suas manifestações em ambas línguas analisadas. A tabela (6), abaixo, 

assinala as ocorrências de TOP no EA e as resoluções obtidas na legendagem 

em PB.  
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TOPs em EA 

(total) 

 

TOPs EA> 

Tópico no PB 

 

TOPs EA> Tópico 

não mantido na 

construção no PB 

 

TOPs EA> Tópico 

não mantido /outra 

construção no PB 

28 8 18 2 

100% 29% 64% 7% 

 

Tabela 6: Topicalizações no EA e suas resoluções ao PB.  

 

Em suma, a primeira coluna indica o total de 28 casos de TOPs no texto 

original em EA e quantas dessas construções resultou na manutenção da 

função tópico, amplamente. Em seguida, verificamos aquelas que foram 

traduzidas para o PB sem a permanência da função pragmática e por último, 

estão as construções que possuem um conteúdo nocionalmente diferente dos 

diálogos originais, lembrando que o tópico também foi omitido. 

A tabela (7), abaixo, apresenta os resultados encontrados para os casos 

de DE no EA e, imediatamente, como foram resolvidos na versão ao PB. 

Verifica-se que há uma discrepância entre resultados comparados de TOP e 

DE entre as duas línguas (28 ocorrências de TOP e 9 de DE).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 

DEs em EA 

(total) 

 

DEs EA> Tópico no 

PB 

 

DEs EA> Tópico 

não mantido na 

construção no PB 

 

DEs EA> Tópico 

não mantido 

/outra 

construção no 

PB 

9 3 6 - 

100% 33% 67% - 

Tabela 7: Deslocamentos à Esquerda no EA e suas resoluções ao PB. 

 

  Como na tabela (6), a primeira coluna indica os resultados totais, desta vez, 

dos DEs dos textos originais em EA, indicando apenas 9 ocorrências do 

número total de construções de tópico (9/37). A segunda coluna apresenta 

aquelas construções em que a função trabalhada se mantém na legendagem 

em PB (3/9 = 33% das ocorrências). Na terceira coluna, encontram-se as 

construções que foram traduzidas sem a manutenção da função tópico, o que 

resultou a maior parte dos casos (6/9 = 67%). Por fim, as construções que 

trariam um conteúdo nocionalmente diferente dos diálogos originais, para a 

qual não foi identificado nenhum caso. Esta tabela demonstra – como será 

comentado com detalhe na próxima seção – que, todos os casos de DE do 

corpus em espanhol que tiveram sua contraparte mantida de maneira explícita 

na legendagem em PB, foram resolvidos como construção de TOP na 

legendagem em português. 

 

4.1.1 Discussão dos resultados dos dados de tópicos  

 

Como apontado na seção anterior, observamos que entre as variedades 

das línguas estudadas neste trabalho (EA e PB) não há somente semelhanças 

que devem ser analisadas, mas também suas diferenças e as estratégias 

linguísticas que foram empregadas nas soluções deste procedimento 
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tradutório. O resultado obtido demonstra a disparidade entre as construções 

com tópico no EA e no PB.   

As ocorrências de TOP, uma das subclassificações das construções de 

tópicos, como vimos anteriormente, se manifestam de maneira similar em EA e 

PB, de acordo com o corpus analisado. Houve 8 casos de TOP no EA (29%) 

mantidos ao PB, de um total de 28 casos de tópicos no original, como nos 

exemplos (27) e (27’):   

 

(27) (EA) No, para mí la cárcel toda la vida hubiera estado bien. 

(27’) (PB) “Não. Para mim, a prisão perpétua para ele estaria bem”. 

 

  Por outro lado, 18 das 28 ocorrências (64%) foram de casos de TOP 

silenciados na passagem ao PB, convertendo-se em construções não-

marcadas. Nos exemplos a seguir, as construções de tópico, com sua 

ordenação invertida dos constituintes no original, foram resolvidas em PB com 

a manutenção da ordem SVO, considerada canônica e não-marcada. 

Entretanto, não é possível especular se há perda de informação semântica ou 

pragmática para o espectador, diante da especificidade da transmissão 

audiovisual, em que a informação chega ao espectador por meio de vários 

canais sensoriais. Seguem os exemplos (28) e (28’) e (29) e (29’):  

 

(28) (EA) Mire, ya bastante problema me trajo su quijotada con 

Romano. 

(28’) (PB) “Você já me causou muitos problemas. A sua briga com o 

coitado do Romano”. 

 

(29) (EA) Acá el jefe soy yo y el subordinado es usted. 

(29’) (PB) “Você tem que entender que eu sou o chefe e você, meu 

subordinado”. 

  

No exemplo (28), o objeto é pré-verbal em EA em uma configuração 

OVS e em (28’), do PB, este é pós-verbal, aparecendo em uma construção 

SVO. De maneira semelhante, os predicativos em EA (29) aparecem antes da 
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cópula e em (29’) aparecem sistematicamente depois da cópula e do sujeito, 

em PB.  

É importante destacar que todos os casos de DE encontrados em EA 

deram resultados em PB que não correspondiam ao recurso sintático de 

marcação do enunciado original. De acordo com os dados analisados, dos 9 

casos de DE encontrados, todos os que foram traduzidos ao PB como 

construções marcadas (n=3, 33%) se converteram em TOPs, como em (30), 

(30’),(31) e (31’), abaixo:  

  

(30) (EA) Los presos te los mando mañana. 

(30’) (PB) “Os presos eu mando amanhã”. 

 

(31) (EA) A Irene la quiero matar. 

(31’) (PB) “A Irene, tenho vontade de matar!”. 

 

 Nos exemplos (32) e (32’), abaixo, houve o emprego do quantificador 

“todo” em lugar do pronome resumitivo, cumprindo estratégia sintático-

semântica referente ao SN tópico “El del mes pasado”/O do mês passado, 

(referente ao seu salário) que terminou por aproximar o conteúdo da legenda 

do conteúdo do diálogo em áudio original.   

 

(32) (EA) El del mes pasado ya se lo chupó. 

(32’) (PB) “O do mês passado, ele já bebeu todo”. 

   

Nestes exemplos, o emprego do marcador de telicidade13 ‘se’ em “se lo 

chupó” foi traduzido por “todo”, que mantém a semântica télica do evento. Dois 

terços dos casos de DE obtidos no corpus em EA (n=6, 67%), no entanto, 

foram resolvidos em PB como construções não-marcadas, ou seja, aquelas 

formadas, principalmente, pela ordem SVO de constituintes, a chamada ordem 

                                                             
13

 A telicidade é uma noção semântica que se refere à realização de um evento em sua 
completude. No exemplo em questão, dizer ‘se lo chupó’ atribui ao evento de beber um traço 
semântico indicador que este se deu inteiramente, que não sobrou nada da bebida consumida. 
Em sentido figurado, faz referência ao fato de o personagem, por ser alcoólatra, ter gastado 
integralmente o salário com bebida. 
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canônica e que apresenta maior frequência. Os exemplos (33), (33’), (34) e 

(34’) demonstram a perda da função pragmática em questão: 

 

(33) (EA) (…) porque este juzgado ¡no lo pisas más en tu puta vida! 

(33’) (PB) “Você nunca mais vai voltar a pisar neste tribunal”. 

 

(34) (EA) Pero este muchacho no puede haber sido de ninguna   

manera. 

(34’) (PB) “Mas não pode ter sido este garoto, de jeito nenhum”. 

  

Comparando as ocorrências de TOP e de DE, as construções de TOP 

foram mais numerosas tanto em EA quanto em PB, mantidas as proporções, já 

que as construções marcadas em PB foram aproximadamente um terço das 

construções marcadas do EA. Curiosamente, dois terços das construções tanto 

de TOP quanto de DE originais deixaram de ser marcadas na legendagem 

brasileira, sendo construídas na ordem SVO.  

Com relação às ocorrências de DE, o corpus em EA apresentou uma 

maior quantidade de casos de DE sem comparação com o PB. Das 9 

ocorrências encontradas em EA, apenas um caso em PB apontou proximidade 

com tal subclassificação nos níveis semântico-pragmático, através do uso de 

um quantificador que se relacionava com o SN tópico, que foram os exemplos 

(32) e (32’).   

Nossa hipótese inicial era a de encontrar uma grande quantidade de 

casos de tópicos que refletisse as observações de Pontes (1987) e de Pezatti 

(2012a). Os resultados evidenciam construções de tópicos-sujeitos, mas não 

necessariamente, marcados, o que não corroborou nossa hipótese. A pouca 

quantidade percentual de ocorrências de tópicos nos dados das legendas em 

PB pode estar ligada de maneira óbvia à especificidade do processo de 

legendagem, tal como discutido na seção 1.2, mas convém aportar outros 

elementos à discussão.   

Pontes (1987, pp.60-63), ao analisar a tradução da obra “Caminho da 

Perfeição”, de Teresa de Ávila, compara as versões elaboradas pelas monjas 

carmelitas portuguesas e brasileiras e mostra uma discrepância entre as duas 
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versões na tradução das construções de tópico. Enquanto na tradução 

portuguesa se conservam as numerosas construções de tópico marcado da 

edição espanhola na qual se basearam as tradutoras, a tradução brasileira 

exibe um sistemático apagamento dos tópicos e uma reformulação das 

construções na estrutura SVO. Esta observação de Pontes demonstra uma 

tendência ao apagamento de construções de tópicos na língua escrita.   

Assim, além das especificidades da legendagem, outro fator em jogo na 

determinação dos resultados encontrados pode ser a tendência ao 

apagamento dos tópicos na língua escrita, uma vez que o procedimento 

tradutório analisado implica a passagem da modalidade oral para a escrita.   

 

4.2 Resultados dos dados de foco 

 

Os resultados referentes ao número total de construções de foco no EA 

e PB, comparativamente, também apresentaram uma diferença relevante. Das 

8 ocorrências de focos, 5 foram casos de focos no EA e 3 casos de focos 

mantidos no PB, equivalente a 60% e 40% das ocorrências totais, 

respectivamente, como aponta a tabela 8. O resultado obtido refere-se apenas 

ao foco relacionado à noção de informação nova, tal como definida pela GDF 

(Hengeveld & Mackenzie 2008), conforme seção 2.2.2.  

 

Focos Totais Focos no EA Focos mantidos no PB 

8 5 3 

100% 60% 40% 

Tabela 8: Focos totais e por cada idioma (EA e PB). 

 

É importante salientar que, para esta função pragmática, não houve a 

necessidade de subdividi-la, já que, de acordo com os pressupostos da GDF, o 

foco assume a função de uma informação nova no discurso. Em contrapartida, 
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realizamos outra divisão, cuja abordagem corresponde às funções sintáticas 

marcadas com um foco, que serão assinaladas a seguir.  

Deste modo, os dados obtidos foram analisados sob essa vertente, que 

nos permitiu detectar os constituintes novos, de acordo com os subsídios 

fornecidos por Prince (1981), Chafe (1987) e Dik (1997), que o denomina foco 

informativo (ver seção 2.2.2). Deste modo, observamos a função foco no EA e 

suas possíveis resoluções no PB: 

 

Foco EA> Foco mantido no 

PB 

Foco EA> Foco não 

mantido na construção no 

PB  

Foco EA> Foco não 

mantido /outra 

construção no PB 

3 2 - 

67% 33% - 

Tabela 9: Tipos de resolução das construções de foco do EA na legendagem no PB. 

 

Os 8 casos de foco obtidos apresentam funções sintáticas distintas 

como um todo, apesar de todos possuírem a mesma função pragmática, cuja 

classificação é o foco (informativo). Entre os 5 exemplos de foco em EA, 4 

ocupam a posição pós-verbal e um ocupa a posição pré-verbal. Ainda 

desempenham funções sintáticas como: sujeito, complemento verbal (objeto 

direto e indireto) e predicativo. Por outro lado, os dois focos no PB recaem 

somente sobre um sujeito, um predicativo e um objeto, ocupando as posições 

pré-verbais no sujeito e predicativo e pós-verbal, no objeto. 

Portanto, a tabela 9 informa que, entre os 5 casos de foco em EA 

descritos, três (67% dos casos), os quais possuem o foco recaído sobre o 

sujeito, predicativo e objeto da oração correspondente, foram mantidos na 

legendagem em PB, enquanto os demais casos, que correspondem a 37% do 

total de focos, tiveram a marcação de foco original omitida; apagada em PB. A 
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tabela a seguir discrimina a função sintática e sua frequência nas sentenças 

declaradas como foco de valor informativo: 

 

Função 

Sintática 

Sujeito Complemento 

Verbal 

Predicativo 

EA 2 2 1 

PB 1 1 1 

Tabela 10: Funções sintáticas desempenhadas por focos de valor informativo em EA e PB. 

 

O objetivo dessa divisão consiste em esclarecer que, nesta pesquisa, 

estamos analisando o foco no sujeito, objeto, predicativo e, também, presente 

em sentenças clivadas. Destacamos que as sentenças que contemplam focos 

nos predicativos, em EA e PB, resultaram em uma oração equativa, que será 

analisada na seção correspondente. 

Visamos a mostrar que cada focalização imprime uma ordenação de 

constituintes diferente, já que as funções pragmáticas estão relacionadas às 

intenções comunicativas do falante, em achar relevante ou não um elemento e, 

com isso, destacá-lo na oração da forma mais adequada para o melhor 

entendimento do ouvinte durante a interação verbal. 

Ressaltamos, ainda, que não houve nenhum caso identificado quanto à 

resolução em outra construção em PB, como, por exemplo, uma legendagem 

que destoasse nocionalmente do sentido original empregado pela função 

pragmática foco em EA ou outra função pragmática determinante. 

 

4.2.1 Discussão dos resultados dos dados de foco 

 

A noção de foco é discutida por autores, como: Lambrecht (1994), Dik 

(1997), Hengeveld & Mackenzie (2008), Gutiérrez-Bravo (2008), Braga (2009), 

Pezatti (2012a; 2012b; 2014), entre outros.  
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Bem como assinalado nas seções anteriores sobre foco, há distintas 

abordagens sobre essa função pragmática, desde seu conceito, até sua 

aplicação e usos.  

Pezatti (2014:87), baseando-se nos pressupostos da GDF, afirma que: 

 

A GDF só leva em conta a função Foco quanto é morfossintática ou 
fonologicamente relevante, ou seja, quando são usados meios 
linguísticos para indicar que alguma parte da Expressão Linguística 
constitui informação nova relevante. (PEZATTI, 2014:87) 

 

Martínez Caro (1995:79) 14 postula, com base em Dik (1989), alguns 

meios formais pelos quais a função foco pode se manifestar nas diferentes 

línguas: (a) Proeminência prosódica: acento enfático; (b) Ordem especial de 

constituintes: posições especiais para os constituintes com a função de Foco 

na ordem linear da oração; (c) Marcadores especiais de Foco: partículas que 

separam o constituinte focalizado do resto da oração; (d) Construções 

especiais de Foco: construções que indicam especificamente que um 

constituinte determinado apresenta a função de Foco. 

A autora reforça que o foco parece se manifestar em todas as línguas 

através de, ao menos, um destes mecanismos formais. As línguas em geral 

não utilizam todos esses meios quando expressam tal função; não há razão 

para este uso de todos, afirma a autora. 

Esta seção tratará de analisar, portanto, os dados obtidos a partir da 

transcrição do áudio original do filme argentino quanto ao foco informativo ou 

de informação nova, neste trabalho relido somente por foco.  

De acordo com o referido acima e com base no presente corpus, 

verificamos 5 casos de focos pospostos – 4 em EA (2 focos no sujeito, um no 

objeto e um no predicativo) e um em PB (recaído sobre o objeto) – 3 focos 

antepostos – um no EA (foco no objeto) e 2 no PB (foco no sujeito e 

predicativo). 

                                                             
14 Tradução nossa do original: a. Prominencia prosódica: acento enfático; b. Orden especial de 

constituyentes: posiciones especiales para los constituyentes con la función de Foco en el 
orden lineal de la oración; c. Marcadores especiales de Foco: partículas que separan al 
constituyente en Foco del resto de la oración; d. construcciones especiales de Foco: 
construcciones que indican específicamente que un constituyente determinado presenta la 
función de Foco. (MARTÍNEZ CARO, 1995, p.79). 
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Verificamos, no par (35) e (35’), que a função foco recai sobre a oração 

completa, denominando-a uma sentença tética. Dentro desta sentença em que 

tudo representa um foco, o SN relevante trata-se do sujeito “Benjamín” / 

Benjamín. O que pudemos observar é que em EA, o sujeito “Benjamín” 

aparece em posição posposta na ordem VS, ordem mais frequente nesta 

língua para constituintes focalizados. Enquanto em PB, o sujeito Benjamín 

aparece em posição pré-verbal, ordem canônica em português, também 

sinalizado com a função foco, a nosso ver. O nome do personagem e a ação 

relacionada a ele são analisados aqui como uma porção de informação nova 

no contexto em questão, visto que, nesta cena, tal pressuposição não é 

esperada ou inferível pelo Destinatário, além do nome do personagem ser 

mencionado por primeira vez.  

 

(35) (EA) Ah! pero me mandó llamar Benjamín. 

(35’) (PB) Mas o Benjamín me chamou. 

 

Martínez Caro (1995: 85) revela, em seu trabalho sobre a variedade de 

Madrid, que um foco novo que seja sujeito em espanhol tende a ir ao final da 

oração, em posição pós-verbal15: 

 

(36) Enc: ¿Y quién se ha dado de baja? 

  lnt Y... se ha dado de baja B., que trabajaba por la mañana en    

el Ministerio y se ve que le ha convenido más y ha dejado esto. 

(E7, 128) 

 

Como assinalado na seção anterior, também há focos que recaem sobre 

o objeto. Em (37), em EA, o objeto “a Irene”, não só aparece posposto ao verbo 

“sacar”, mas também ocupa a posição final da oração. Por outro lado, em (37’), 

o objeto a Irene assume a posição pós-verbal e não final da oração. 

 

(37) (EA)  No hay manera que te puedas sacar de la cabeza a Irene 

(37’) (PB) Você não consegue tirar a Irene de sua cabeça. 

                                                             
15

 Tradução nossa do original: “Un FocNue que sea sujeto en español tiende a ir hacia el final 
de la oración, en posición posverbal”: (MARTÍNEZ CARO, 1995, p. 85) 
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Essa diferença na expressão do foco no objeto mostra aparentemente 

um objeto em posição final focal em EA, a PF, e não em PB, o que faz o objeto 

seguir o verbo, PM+1. 

Na seção referente à análise da função contraste, que será comentada 

mais adiante, também encontramos casos em que elementos ocupam posições 

pós-verbais e finais, enquanto outros assumem posições pós-verbais não 

finais, exclusivamente nas ocorrências com o pronome pessoal “yo”. 

Em (38) observamos um caso de foco no objeto, porém este assume a 

posição pré-verbal do verbo “tener”. É interessante destacar que neste caso, 

especificamente, analisamos “la causa Nicolosi” como foco, pois se apresenta 

como elemento novo no discurso, apesar de estar anteposto ao verbo. 

Ressaltamos que este elemento poderia, também, ser interpretado como 

inferível a partir da pergunta “¿Mucha firma para hoy?”. Além disso, 

averiguamos que não há a possibilidade de este ser classificado como um 

tópico, uma vez que não possui em sua estrutura o pronome resumitivo “la”, 

condição necessária para expressar tal função, como já mencionado nas 

seções referentes à função tópico. Em (38’) o objeto é deslocado para sua 

posição canônica pós-verbal, e, consequentemente, avaliamos a perda da 

função pragmática foco. Descartamos a possível associação de (38’) 

representar uma afirmação apresentativa, de acordo com Pezatti (2012a; 2014) 

– o que poderia acarretar em uma sentença de foco –, pois seu SN apresenta-

se definido e o verbo ter, nesta ocorrência, implica a ideia de posse e não de 

existência. 

 

(38) (EA) Sí, la causa Nicolosi tenemos 

(38’) (PB) Temos o caso Nicolosi.   

 

O exemplo a seguir, demonstra um caso de foco no sujeito que aparece 

posposto, como em (35), porém apresenta outra razão: o sujeito “la vieja” é 

deslocado à direita pelo verbo “decir”, que caracterizamos como um verbo 

dicendi. Neste caso, influem questões mais estilísticas que estruturais, mas, 

aparentemente, entendemos que o status informativo do referente possa 
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impedir que este ocupe a posição pré-verbal, como acontece em (39). Já em 

(39’), em PB, ainda que o verbo dizer esteja presente na oração, houve a 

preferência pela ordem canônica não-marcada SVO, com o sujeito A velha 

senhora.  

 

(39) (EA) Dice la vieja que hay dos albañiles trabajando en la 

terraza del departamento tres. 

(39’) (PB) A velha senhora disse que há dois operários trabalhando 

    no terraço do apartamento 3. 

 

No exemplo a seguir, a função pragmática foco recai sobre um 

predicativo que está resumido no sujeito “esto”/ Isto. Neste caso, o elemento 

“esto” em (40) está em posição pós-verbal e final. Já em (40’), Isto se encontra 

em posição pré-verbal, ocupando a posição canônica de sujeito. 

Com base em Amorim (2003:20), o par (40) e (40’) representa uma 

estrutura equativa. 

 

As estruturas equativas caracterizam-se por se construírem apenas 
com o verbo ser, que funciona como uma espécie de “eixo de 
simetria”, em torno do qual giram o constituinte com função de sujeito 
e o constituinte com função de atributo. São, portanto, construções 
que apresentam a propriedade de reversibilidade. Normalmente, o 
elemento com a função de atributo é de natureza nominal, no entanto 
“lo fundamental es que sujeto y atributo tengan la misma clase 
designadora” (Hernández Alonso, 1995: 94). (AMORIM, 2003, p. 20). 

 

Seguem os casos de foco no predicativo, sendo, este, relido pela autora 

como atributo: 

 

(40)  (EA) Es una locura, es un delirio esto.  

(40’) (PB) Isto é uma loucura, um delírio!  

 

Concluímos, neste apartado, que o foco em EA, se manifestou 

majoritariamente na posição pós-verbal, o que corrobora as observações de 

Gutiérrez-Bravo (2008) e Martínez Caro (1995), entre outros. Os dados do PB 

equivalentes tenderam à posição pré-verbal, o que não corrobora as 

observações de Pezatti (2012a; 2012b; 2014) sobre o foco no PB. Estes 
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resultados estão de acordo com Smit (2010) que mostra que focos, em certas 

línguas, podem ocupar posições pré-verbais, e estas posições, muitas vezes 

canônicas, podem ser analisadas como construções estratégicas dentro da 

situação comunicativa. 

 

4.3 Resultados dos dados de contraste 

 

Os resultados referentes à função contraste são bastante discrepantes 

entre as duas línguas. Em EA verificamos aproximadamente o dobro de casos 

existentes em PB, incluindo tanto contrastes de valor corretivo quanto os de 

identificação exaustiva, como proposto por Gutiérrez-Bravo (2008). 

Baseamos nossa análise na divisão terminológica e nocional proposta 

por este autor para os focos contrastivos – neste trabalho relidos como 

contrastes – e os dados puderam ser divididos claramente nos dois tipos 

propostos. 

A tabela 11 indica que foram detectadas e analisadas 20 ocorrências 

com a função de contraste: 13 ocorrências em EA, representando 65% do total 

de dados e 7 para o PB, 35%. 

 

Contrastes Totais Contrastes no EA Contrastes mantidos no 

PB 

20 13 7 

100% 65% 35% 

Tabela 11: Contrastes totais e por cada idioma (EA e PB). 

 

Os contrastes detectados em EA são resolvidos de maneira diferente 

quando traduzidos ao PB. A tabela 12 demonstra que, de um total de 13 

ocorrências, 7 casos (54%) tiveram a função pragmática mantida, seja ela 

através de uma proeminência prosódica ou de marcas sintáticas, enquanto 6 

casos (46%) resultaram no apagamento da função e possível mudança nos 
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efeitos de sentido no enunciado traduzido. Destacamos que Tal como ocorreu 

com o foco, as versões ao PB dos enunciados originais com contraste se 

ativeram a manter ou não manter essa função pragmática, não havendo o 

recurso a outras construções alheias ao conteúdo ou a troca de função 

pragmática. Estes recursos foram verificados na análise de casos de tópico. 

Na seção correspondente (4.3.1.) desdobraremos essas observações. 

 

Contraste EA> Contraste 

mantido no PB 

Contraste EA> Contraste 

não mantido na 

construção no PB  

Contraste EA> 

Contraste não mantido 

/outra construção no 

PB 

7 6 - 

54% 46% - 

Tabela 12: Tipos de resolução das construções de contraste do EA na legendagem no PB. 

 

A partir da divisão pressuposta por Gutiérrez-Bravo (2008), classificamos 

os contrastes corretivos e os de identificação exaustiva e suas ocorrências em 

EA e PB. Entre os 20 casos totais de contraste, averiguamos que 5 possuem 

valor corretivo, segundo a situação comunicativa e elementos disponíveis. A 

tabela 13, portanto, indica que 67% dos casos (3/5) aparecem em EA e 33% 

(2/5) em PB. Estatisticamente, a quantidade reduzida dos dados pode parecer 

não significativa, no entanto, a função contraste com valor corretivo, 

encontrada nos exemplos que serão expostos na seção a seguir, merece uma 

análise pormenorizada, uma vez que, em 2 ocorrências das 3 totais (67%), 

essa função foi mantida durante o processo tradutório entre EA e PB.  
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Contrastes 

Corretivos Totais 

Contrastes 

Corretivos em EA 

 

Contrastes Corretivos em PB 

 

5 3 2 

100% 67% 33% 

Tabela 13: Contrastes Corretivos em EA e sua resolução ao PB 

 

Os contrastes com valor corretivo, segundo Gutiérrez-Bravo (2008), 

portanto, são aqueles que se realizam quando o falante busca corrigir uma das 

alternativas disponíveis ou pressupostas pelo ouvinte16. Nesta análise, os 

contrastes corretivos, em EA, foram marcados por uma sentença 

pseudoclivada, uma sentença clivada, um pronome pessoal “yo” em posição 

pós-verbal e final, um pronome pessoal “yo” posposto e um SN pré-verbal, 

além da proeminência prosódica destacada nos exemplos pronominais e de SN 

(ver seção 4.3.1).  

Já em relação aos contrastes de identificação exaustiva, a tabela 14 

demonstra que, dos 20 contrastes totais, 15 se encontram dentro desta 

classificação. Nos dados, os contrastes exaustivos prevaleceram sobre os 

corretivos e, conforme nossa análise, aproximadamente a metade dos casos 

de contraste de identificação exaustiva em EA teve suas funções apagadas ou 

omitidas em PB (ver seção 4.3.1). Assim, verificamos que 10 dos 15 casos de 

contraste com valor de identificação exaustiva (66%) são do EA e apenas 5, do 

PB (34%).  

 

                                                             
16

 Gutiérrez-Bravo (2008: 13-14): “el hablante busca corregir una de las alternativas listadas o 
presupuestas por el oyente”. 
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Contrastes de 

Identificação Exaustiva 

Totais 

Contrastes de 

Identificação Exaustiva 

em EA 

 

Contrastes de 

Identificação 

Exaustiva em PB 

15 10 5 

100% 66% 34% 

Tabela 14: Contrastes de Identificação Exaustiva em EA e sua resolução ao PB 

 

Esta segunda classificação de contraste, segundo Gutiérrez-Bravo 

(2008) consiste em um mecanismo de identificação exaustiva sobre um 

conjunto de entidades ou alternativas17. Este tipo de contraste apresentou as 

seguintes configurações sintáticas: 3 sentenças clivadas, 2 pseudoclivadas, 2 

SNs focalizados por meio de advérbios, 2 orações equativas,  2 pronomes 

sujeito “yo” em posição pós-verbal e final, um SN pré-verbal e 3 pronomes 

pessoais antepostos. Levamos em consideração a proeminência prosódica 

para essa classificação (ver seção 4.3.1). 

 

4.3.1 Discussão dos resultados dos dados de contraste 

  

 Nesta seção, visamos a descrever os resultados obtidos 

correspondentes à função de contraste e, sob a visão de autores como Braga 

(2009), Hengeveld & Mackenzie (2008), entre outros que se dedicam a estudá-

la, iremos analisar as diferentes manifestações do contraste – também 

chamado foco contrastivo, para Dik (1997) e Gutiérrez- Bravo (2008) – no EA e 

PB. 

Neste apartado sobre a função contraste, optamos por identificar 

semanticamente o valor das orações analisadas entre os contrastes corretivos 

                                                             
17

 Gutiérrez-Bravo (2008: 13): “un mecanismo de identificación exhaustiva sobre un conjunto de 
entidades o alternativas” 
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ou de identificação exaustiva. Logo, identificaremos as construções sintáticas, 

prosódicas e/ou morfológicas associadas a cada uma dessas categorias. 

Braga (2009: 188-189) assinala que “o contraste pode ser sinalizado por 

sentenças clivadas, alterações na ordem de palavras, entonação e acento”.  

O contraste (ver seção 2.2.3), segundo a GDF, possui a função de 

“realçar diferenças particulares entre dois ou mais conteúdos comunicados ou 

entre um conteúdo comunicado e informações contextualmente disponíveis, no 

contexto ou na situação discursiva” (Pezatti, 2012b: 56-57) a partir do desejo 

do falante, quando este interage verbalmente.  

Nesta análise, fez-se necessário utilizar a abordagem de Gutiérrez-

Bravo (2008) e suas subclassificações para a noção de contraste – corretivo e 

de identificação exaustiva –, uma vez que os exemplos se mostraram 

claramente relacionados a uma ou outra das definições postuladas pelo autor. 

 

4.3.1.1 Discussão dos dados de contraste corretivo 

 

Os contrastes de valor corretivo apresentaram o total de uma sentença 

clivada e uma pseudoclivada.  

Como discutido anteriormente, durante a análise deste corpus, 

percebemos que a alteração da ordem de palavras pode acontecer de 

diferentes maneiras dentro de uma oração. O constituinte pode ocupar a 

posição pré-verbal, pós-verbal não final e pós-verbal e final. Atentamo-nos às 

posições pós-verbal não final e pós-verbal e final do pronome pessoal “yo”, 

pois, apesar de estar na posição posposta, típica dos focos em espanhol, não é 

considerado um referente novo na situação discursiva. Logo, acreditamos que 

esses elementos possam ser classificados como algum tipo de contraste.  

Os contrastes de valor corretivo apresentaram uma ocorrência de 

pronome pessoal “yo” em posição pós-verbal e final e um pronome pessoal “yo” 

em posição posposta não final. Ambos os casos resultaram em outra 

construção em PB, como verificaremos abaixo:  

 

(41) (EA) Tendría que haberlo descubierto yo. 

(41’) (PB) Sou eu quem deveria ter descoberto isto. 
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O pronome pessoal “yo” no exemplo (41) aparece posposto ao verbo 

“descubrir” e se encontra na posição final na oração. Em EA, há uma 

proeminência prosódica no pronome ao finalizar a sentença, e esta se traduz 

como uma construção pseudoclivada extraposta (em 41’), visto que se forma 

pelo pronome quem na fórmula [cópula + SN + sentença QU], e não que, 

comumente utilizado na construção de clivadas canônicas.  

Em Braga (2009:180) observamos um exemplo de pseudoclivada 

extraposta, uma das derivações da família das pseudoclivadas: 

 

(42) F: Eu digo: “Olha, não fui EU quem tirou a medida, foi sua 

mãe.” (Amostra 80, fal. 18, mulher). 

 

A autora, apesar de ter encontrado este tipo de construção, 

desconsidera as ocorrências de Pseudo Clivadas Extrapostas em sua análise, 

uma vez que sua frequência foi baixa: entre os 300 dados examinados, apenas 

7 indicaram este tipo. Portanto, para Braga (2009), a quantidade de dados em 

seu corpus não revelou significância em detrimento dos demais tipos. 

Já em (43), observamos que o pronome pessoal “yo” aparece em 

posição pós-verbal, porém não final na oração. Tal como ocorre em (41) e 

(41’), a função contraste é mantida em PB (43’), mas a marca sintática utilizada 

neste processo tradutório é a sentença clivada do tipo canônica [cópula + SN + 

que] e não a pseudoclivada, como assinalado antes. Seguem as ocorrências 

em (43) e (43’): 

 

(43) (EA) Te la voy a meter yo por el orto. 

(43’) (PB) Não, sou eu que vou colocá-la no seu rabo!   

  

Ainda obtivemos um caso em que um SN objeto ocupa a posição pré-

verbal e se classifica como contraste com valor corretivo. Observamos que em 

(44) o SN “a dos perejiles” configura um objeto anteposto, em uma ordem 

marcada OV. Além disso, há configuração prosódica de foco (Moraes, 2006) no 

SN destacado em EA, o que contribui, também, para determinar um contraste 

corretivo. Já em (44’), a legendagem em PB apresenta a sentença em posição 
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canônica SVO. Apesar de haver a repetição do termo dois inocentes, não 

entendemos que a função contraste tenha sido mantida, pois a ordem dos 

constituintes em PB difere da ordem do termo “a dos perejiles” em EA, um dos 

requisitos determinantes na marcação do contraste. 

 

 

(44) (EA) ¿Qué te pasa? ¡enfermo de mierda!  

A dos perejiles agarraste, a dos perejiles. 

(44’) (PB) Qual é o problema, seu besta?  

Você pegou dois inocentes, dois inocentes. 

 

 Moraes (2006) encontra dois grupos que configuram padrões melódicos 

referentes à função pragmática foco com valor contrastivo – neste trabalho, 

relido por contraste: (a) focalização contrastiva com valor exclusivo e; (b) 

focalização contrastiva com valor não exclusivo.  

Em (a), o autor verifica um contraste entre o que se enuncia e o que se 

mencionou anteriormente, retificando ou contradizendo uma informação dada. 

Em Moraes (2006): 

 

(45) Pedro pintou o muro ontem.  

(46) JOSÉ18 pintou o muro ontem. 

 

Para o tipo (b), o autor afirma ser o “mais tênue” e “menos incisivo” que 

a outro, apesar de haver o contraste.  

De acordo com Moraes (2006), o elemento focalizado que possui valor 

exclusivo pode aparecer em qualquer posição, mas o que não possui valor 

exclusivo só pode figurar na primeira posição. Abaixo, observamos o exemplo 

do autor e sua implicação. 

 

(47) Pedro vendeu o fusca. 

(48) A motoca19, ele vendeu.  

                                                             
18

 Termo grifado, em caixa alta, pelo autor em Moraes (2006). 
19

 Termo sublinhado pelo autor em Moraes (2006). 
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[Implicando: disso eu tenho certeza, já o fusca eu não sei, 

desconfio que não] 

 

A análise realizada por Moraes (2006) se centra em estudos de base 

prosódica, ligados, especificamente, à entonação, a qual caracteriza suas 

propostas. Apesar de a presente análise estar vinculada à ordem de palavras, 

nos pareceu conveniente citar o autor e relacionar seu trabalho aos exemplos 

(44) e (44’), uma vez que a marca prosódica determinou, junto à ordenação dos 

constituintes, o caráter contrastivo exclusivo, segundo o mesmo, e corretivo, 

para Gutiérrez-Bravo (2008). 

Concluímos que, apesar da classificação de Gutiérrez-Bravo (2008) 

atender nocionalmente aos dados analisados acima como contrastes de 

correção, há dados que não corroboram as previsões do autor quanto às 

expressões sintáticas tipicamente utilizadas para marcá-los, como a não 

associação do contraste corretivo às clivadas, por exemplo. O autor prevê que 

em casos de contrastes com valor corretivo, não há a necessidade de uso das 

sentenças clivadas, porém, nesta análise, foram detectadas uma clivada e uma 

pseudoclivada em PB.  

 

4.3.1.2 Discussão dos dados de contraste de identificação exaustiva 

 

De acordo com os pressupostos de Gutiérrez-Bravo (2008), notamos, 

também, exemplos de contrastes com valor de identificação exaustiva, os 

quais, segundo o autor, estão tipicamente associados à clivagem. Entre os 

casos de contraste com valor de identificação exaustiva, encontramos um total 

de 3 sentenças clivadas e 2 pseudoclivadas: 

 

 (49) (EA) (…) fue ella la que lo recomendó para el trabajo, 

¿sabe? 

 (49’) (PB) (...) foi ela que o recomendou para este trabalho, você 

sabe? 
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O exemplo (49) contempla uma construção clivada, porém sua estrutura, 

em espanhol, se apresenta como [cópula + SN + la que]. Uma hipótese 

possível para a presença do pronome relativo dentro desta fórmula é a de que 

o foco poderia recair sobre o sujeito “ella”, e não a um objeto ou complemento 

verbal. Em (49’), a clivada canônica se mantém, obedecendo ao padrão 

estrutural concebido em português, como mencionado anteriormente. 

Conforme explorado nas seções anteriores, a sentença clivada 

apresenta a fórmula [cópula + SN + que]. A inversão de seus elementos pode 

ocasionar construções derivadas, como as clivadas invertidas [SN + cópula + 

que] ou, ainda, as pseudoclivadas [quem/o que + cópula + SN]. No exemplo a 

seguir, identificamos um desses tipos, cuja classificação se enquadra na família 

das pseudoclivadas: 

 

(50) (EA) (…) fue ella la que lo recomendó para el trabajo, 

¿Sabe?  

         Ah, ella fue. 

(50’) (PB) (...) foi ela que o recomendou para este trabalho, você 

sabe? 

        Ah, foi ela. 

 

Em (50) temos um exemplo de contraste com valor de identificação 

exaustiva, marcado por uma clivada invertida, que é verificada após a clivada 

canônica – a mesma examinada anteriormente – na situação discursiva. Em 

EA, o sujeito “ella” está anteposto à cópula, comportando-se como contraste, 

não só pela sentença clivada, mas também pela prosódia destacada na fala da 

personagem – “ELLa fue [la que lo recomendó]” –. Embora, em (50’), a clivada 

invertida não apareça, a sentença segue sinalizando a manutenção da função 

contraste, já que há uma pseudoclivada truncada em “foi ela [que o 

recomendou]”. Para estes dois casos acima retratados, levamos em conta sua 

contextualização, ou seja, o sintagma anterior como base e informação inferida 

para as construções analisadas em (50) e (50’). A sentença pseudoclivada 

truncada ocorre quando há o apagamento da pressuposição, mantendo-se 

apenas a cópula e o elemento focalizado/contrastado. 
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Já em (51), podemos notar que há uma sentença clivada do tipo 

canônica, pois sua estrutura se configura em [cópula + SN + lo que], na qual 

contrasta, com valor exaustivo, o SN “té con limón o té con miel”. No entanto, 

em (51’), a sentença clivada é apagada, assim como a função antes designada 

pela mesma. Diante das lembranças do personagem sobre a mulher 

assassinada, revela: 

 

(51) (EA) (…) y no sé si fue té con limón o té con miel lo que 

me dio. 

(51’) (PB) (...) não sei mais se era chá com limão ou com mel. 

 

Entre os casos de contraste que obtivemos, há um exemplo que escapa 

às sentenças clivadas. Como já discutido, a oração chamada equativa é aquela 

em que os elementos postos na oração se equivalem, podendo ocupar a 

posição pré ou pós-verbal, e não há perda de sentido. Foram detectados 2 

casos de orações equativas (um em EA e um em PB). Em (52) e (52’), os 

elementos contrastados aparecem antepostos e com valor de identificação 

exaustiva.  

 

(52) (EA) Ese es tu problema. 

(52’) (PB) Esse é o seu problema. 

 

Enquanto a construção clivada, entre outras funções, serve para 

contrastar um elemento sujeito ou objeto em uma oração, funcionando como 

marca sintática desta função pragmática, em (52) e (52’), verificamos uma 

marca prosódica no pronome demonstrativo “ese”/esse, outra maneira de 

identificar a função contraste.  

Pinheiro-Correa (NO PRELO) também observou a manifestação desta 

estrutura em seus dados escritos de uma adaptação de um texto mexicano ao 

espanhol do Chile.  

 

(53) MEX: Eso es la religión. 

(53’) CH: La religión es eso. 
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O autor conclui que: 

  

En la versión mexicana el pronombre aparece en posición preverbal, 
señalando contraste, con valor de identificación exhaustiva y en la 
versión chilena el pronombre ocupa la posición que normalmente 
ocupan los focos. Como la religión es un SN dado en el discurso, en 
la versión chilena se obtiene una partición típica de la oración 
categórica, en que la información nueva le sigue a la información 
dada. 
En este caso, hay un cambio de función, pues mientras en la versión 
mexicana el pronombre tiene la función de contraste, en la chilena, es 
un foco. (PINHEIRO-CORREA, NO PRELO). 

 

Com relação ao uso do pronome pessoal “yo” em posição pós-verbal e 

final, 2 ocorrências expressaram a função pragmática contraste com valor de 

identificação exaustiva. 

Em (54), observamos o pronome pessoal “yo” cumprindo a função 

sintática de sujeito, em posição pós-verbal. Entretanto, sujeitos pospostos em 

sentenças interrogativas são considerados construções marcadas em 

espanhol, em oposição às sentenças interrogativas nas quais o sujeito estaria 

apagado ou omitido. Assim definem uma sentença marcada Fontes e Pezatti 

(2011: 217): 

 

A ordenação marcada de constituintes se constrói quando algum 
constituinte oracional não ocupa sua posição não-marcada, devido a 
pressões vindas do Nível Interpessoal, como a necessidade de 
saliência, que sobrepujam as do Nível Representacional. 

 

Logo, seguem os exemplos (54) e (54’): 

 

(54) (EA) ¿No querés que maneje yo? 

(54’) (PB) Quer que eu dirija? 

 

Em (54’), a ordem da resolução ao PB se encontra invertida, resultando 

em um sujeito anteposto para as sentenças interrogativas, construção não- 

marcada em PB. Contudo, o pronome “yo”, em (54), possui uma marca 

prosódica e, que, diante do contexto comunicativo em que está, pode ser 

classificado como um contraste com valor de identificação exaustiva, já que a 

personagem insiste, exaustivamente, em criar uma tensão – com inúmeras 
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perguntas – entre os dois personagens do discurso durante a cena (ver anexo 

– tabela contraste). 

Em (55), verificamos outro exemplo que contempla um caso do pronome 

pessoal “yo” em posição pós-verbal e final, agora em uma sentença 

declarativa. A forma não-marcada na língua espanhola estaria determinada 

pela omissão do pronome na frase, pois a conjugação verbal de “estoy” indica, 

morfologicamente, a que sujeito se refere, além de a língua espanhola ser 

considerada uma língua de sujeitos nulos. Por outro lado, em PB, notamos o 

uso da ordem canônica dos constituintes (SV). Pode haver interferência das 

normas da TAV neste aspecto, já que sua função é tornar o conteúdo mais 

claro para a leitura do telespectador, incluindo a organização da ordem de 

palavras.  

 

(55) (EA) ¿Qué ambiente? Si estoy todo el día en el Banco yo. 

(55’) (PB) Que ambiente? Eu ainda passo todo o dia no banco. 

 

Em oposição aos exemplos do pronome pessoal pós-verbal, 

encontramos apenas 2 casos em que o pronome pessoal “yo” ocupa a posição 

pré-verbal e revela o apagamento do mesmo na sua tradução ao PB, o par (56) 

e (56’) ilustra uma dessas ocorrências: 

 

(56) (EA) Yo hace más de un año que no voy a Chivilcoy y se lo 

puedo probar. 

(56’) (PB) Há mais de um ano que não vou a Chivilcoy, posso 

provar. 

 

Os advérbios focalizadores também foram um recurso utilizado para 

classificar os contrastes de valor exaustivo. Entendemos o termo 

“focalizadores” como “indicadores de contraste” para o elemento estudado 

nesta seção. Foram analisados 2 casos com a presença destes advérbios, um 

para o EA, com o “sí” e um para o PB, com o também.  
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Ressaltamos que esses advérbios têm a função de focalizar outros 

constituintes dentro de uma oração, tais como complementos verbais, sujeitos, 

complementos nominais, predicadores verbais e não verbais, entre outros. 

Estes advérbios, segundo a gramática da Real Academia Española - 

RAE (2009: 3012), se classificam por: 

 

“(…) el hecho de que dejan fuera de algún conjunto (expreso o tácito) 
al referente de la expresión denotada por su foco, de manera que 
informan de la inexistencia de alternativas distintas de las que 
manifiestan”. 
 

Já Abreu (2003:340) distingue os advérbios focalizadores em: (a) 

focalizadores de inclusão, como inclusive, também, até, etc.; e (b) focalizadores 

de exclusão como somente, apenas e inclusive. O autor postula que “tais 

advérbios representam um expediente utilizado pelo falante para dar destaque 

a qualquer elemento, colocando-o em primeiro plano na frase”. Baseando-se 

em sua concepção, o autor apresenta os seguintes exemplos: 

 

(57) Todos pediram demissão, inclusive20 seu irmão. 

(58) Somente um voluntário se apresentou. 

 

Em (57), inclusive focaliza o termo seu irmão, enquanto em (58), 

somente focaliza o termo um voluntário. As sentenças aparecem com valores 

de inclusão e exclusão, respectivamente. 

O exemplo (59), a seguir, utiliza tal elemento focalizador, que 

corresponde ao advérbio “sí”, e este tem o objetivo de levar a função contraste 

ao SN objeto “una cosa”. Esta ação de focalizar pode recair informacional ou 

contrastivamente sobre um desses constituintes, como observamos no par (59) 

e (59’): 

 

(59) (EA) Hay una cosa que sí tienen en común, eh… Que 

ninguno de los dos puede hacer nada. 

(59’) (PB) Uma coisa vocês têm em comum: nenhum dos dois 

pode fazer nada.  

                                                             
20

 Termos em itálico para marcar os advérbios focalizadores na sentença. Assim foi grifado pelo 
autor. 
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Em (59') o advérbio focalizador é apagado na sentença. No entanto, o 

SN uma coisa permanece na posição anteposta, relacionado ao verbo ter. Tal 

fato nos sugere que, durante o processo tradutório ao PB, o tradutor possa ter 

interpretado este complemento verbal como importante para a cena e tê-lo 

mantido com seu sentido original, cujo significado é o de contrastar uma 

informação anteriormente dada em um determinado contexto. Essa 

interpretação pode ser explicada através do uso da função pragmática e a 

ordem de palavras. 

Gutiérrez-Bravo (2008:14) também reforça a associação de um operador 

de foco ao surgimento da função pragmática (lembrando que o autor entende o 

contraste como uma função atrelada ao foco, denominando-o foco contrastivo). 

  

Los focos contrastivos también tienen la propiedad de que pueden 
aparecer con un «operador de foco», que típicamente es un elemento 
adverbial que implica exclusividad o exhaustividad. (GUTIÉRREZ-
BRAVO, 2008, p14) 

 

Abreu (2003:341) também classifica o advérbio sim como um focalizador 

e reforça que o mesmo pode focalizar termos diferentes dentro de 

determinadas orações. Em (60) e (61): 

 

(60) Senna sim sabia pilotar. 

(61) Você comprou sim esse apartamento! 

 

Verificamos que o mesmo advérbio sim pode focalizar um sujeito, como 

em (60), com o termo Senna, como também um verbo, como em (61), com 

comprar. 

Nas sentenças a seguir, observamos o uso de outro advérbio focalizador 

- também: 

 

(62) (EA) Vos lo que querés es sacártelo de encima. 

(62’) (PB) Você também não quer que ele incomode mais você. 
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No par (62) e (62'), notamos que o aparecimento do advérbio focalizador 

ocorre apenas em PB, ao contrário dos casos em (59) e (59'), analisados 

acima. Em (62), o pronome pessoal "vos" está explícito na frase, o que 

contribui para formalização de uma construção marcada em espanhol, por ser 

considerada uma língua de sujeitos nulos. Esse pronome encontra-se em 

posição pré-verbal e, em EA, possui um acento de insistência. O advérbio 

focalizador também apresentou o valor de um contraste exaustivo, em que 

você também foi equivalente a ‘o que você quer é’. O elemento contrastado 

aqui é o pronome pessoal “vos” /você e não os outros elementos pertencentes 

ao período. 

Ambos os exemplos apresentam a função pragmática contraste, mas em 

(62') o focalizador também tem o papel de reforçar a noção contrastiva, sempre 

somando algo à informação dada. O contraste proporcionado pelo advérbio 

focalizador também, por sua vez, recai sobre o sujeito você. 

Souza (2004) estuda o comportamento dos advérbios focalizadores nas 

orações em PB sob o viés da Linguística Funcional e, com base em Dik (1989; 

1997) e Hengeveld (1997), entre outros, o autor observa o uso do focalizador 

também: 

 

(63) Certo... eu também concordo (EF/POA/278:244) 

 (64) Agora quando ele viu que os irmãos aprendiam francês...e ele 

só que não falava...então ele...quis aprender francês também esse daí 

aprende francês...versinhos e...vocabulário só...mas::ele que pediu 

também...ele é::bem esperto sabe?.. (D2/SP/360:1498) = sujeito 

 

Em seu trabalho, Souza (2004:134) enfatiza que, de acordo com 

Possenti (1992): 

 

(...) advérbios como também pressupõem sempre algo (seja uma 
coisa, uma ação, um evento, uma qualidade, uma relação etc.) ao 
qual se soma, explicitamente, outra coisa, evento, qualidade etc., que 
é o escopo de também. O usual é que apareçam explicitamente tanto 
o elemento pressuposto quanto o que se inclui, embora haja 
exemplos em que o pressuposto não é expresso. 

 
 



78 

 

Tanto nas ocorrências (63) e (64), presentes em Souza (2004), quanto 

em (62’), observamos que o contraste dado pelo advérbio focalizador também 

recai sobre um sujeito. O focalizador também aparece posposto ao sujeito a 

que se refere, como assinalado nos exemplos acima. 

 Observamos que o caráter nocional dos enunciados acima foi 

relacionado claramente com o conceito de Gutiérrez-Bravo (2008) acerca do 

contraste com valor exaustivo. O autor postula que esta classificação está 

associada às clivadas, e o maior número de casos de contraste exaustivo está 

ligado a essas sentenças: 3 sentenças clivadas (2 em EA + 1 em PB) e 2 

pseudoclivadas (1 em EA + 1 em PB) em 15 casos totais de contrastes de valor 

exaustivo, incluindo ambos os idiomas. Ademais, o uso de um operador 

focalizador também estaria interligado a este tipo de contraste, o que corrobora 

suas previsões em termos sintáticos. Igualmente, há outros casos que atendem 

ao pressuposto pelo autor quanto às posições dos pronomes ou SNs, já que o 

autor explicita que o espanhol manifesta seus contrastes de forma mais livre, 

comparando-o com outras línguas, como o húngaro, por exemplo. Logo, os 

constituintes podem ocupar posições pré ou pós-verbais. 

 

4.4 Conclusão do Capítulo 

 

Com base no corpus analisado, que corresponde à transcrição dos 

diálogos originais em EA do roteiro do filme O segredo dos seus olhos/”El 

secreto de sus ojos” e sua legendagem eletrônica em PB, pudemos analisar 

manifestações da função pragmática tópico, foco e contraste e as sutilezas de 

sua tradução nos dois idiomas relacionados.  

Para visualizarmos os resultados totais relacionados à discussão 

proposta nesta dissertação, temos: 
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Tópico 48 37 11

Foco 8 5 3

Contraste 20 13 7

Totais EA PB

  

Figura 6: Gráfico referente aos dados totais das funções tópico, foco e contraste. 

 

Quanto à função tópico, o resultado assinalou maior frequência de suas 

construções em EA que em PB, o que significa que a maioria das construções 

que foram assinaladas como tópico, em EA, foi alterada ou omitida no PB. 

Entre as construções marcadas, o EA apresentou aproximadamente três vezes 

mais topicalizações que o PB e os casos de deslocamento à esquerda em EA 

se converteram em topicalizações no PB.  Os resultados corroboraram apenas 

em parte a hipótese de partida, de que na legendagem transpareceria a 

propriedade sintática do PB de ser uma língua com características de 

orientação para o tópico, segundo Pontes (1987) e Pezatti (2012a). Com isso, 

esperávamos uma grande quantidade de tópicos marcados, e o que obtivemos 

foi uma grande quantidade de tópicos-sujeitos, não-marcados, consoantes com 

as observações de Pontes (1987) e Pezatti (2012a), mas não necessariamente 

com nossa expectativa de tópicos marcados. Tal resultado poderia dever-se à 

especificidade do procedimento de legendagem, que determina que seja 

empregada uma ordem direta e construções simplificadas, mas também pode 

estar relacionado a uma tendência ao apagamento das construções de tópico 
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na língua escrita, demonstrada por Pontes (1987). Outra hipótese, que 

esperávamos que fosse corroborada, se confirmou. Era a de que diante da 

necessidade de simplificação, a legendagem se concentrasse no nível 

conceitual, da expressão do conteúdo, segundo a GDF, e abandonasse a 

expressão de elementos do nível representacional – que codifica informações 

pragmáticas, tais como as funções pragmáticas e ponto de vista, e é a escolha 

que aparentemente foi feita, já que em prol da simplificação estrutural, foram as 

funções pragmáticas – neste caso, os tópicos (TOP e DE) - as que foram 

cortadas em dois terços dos dados da legendagem. 

Com relação ao foco, os resultados apontaram maior presença em focos 

de valor informativo, ou somente foco para a GDF, em EA que na legendagem 

em PB. Apesar de, estatisticamente, não representarem um valor significativo 

(8 focos totais – 5 em EA e 3 em PB), a função foco se manifestou de 

diferentes maneiras durante o processo tradutório de EA ao PB. Devido a esta 

diversidade, decidimos dividir os dados a partir de uma análise sintática e, em 

seguida, observar como essas expressões se distribuíram em EA e PB. Em 

EA, verificamos a presença do foco em três funções sintáticas, tais como 

sujeito, complemento verbal (objeto), predicativo e em uma sentença clivada. 

Em contrapartida, em PB ocorreu apenas nas funções: sujeito, predicativo e 

complemento verbal. No que se refere à ordenação lexical, no primeiro caso, o 

SN sujeito aparece em posição pós-verbal e final em EA, enquanto em PB, 

este se inverte, corroborando a ideia de que sujeitos não tendem a ocupar 

posições finais no português. Já o SN objeto em EA, contempla dois outros 

casos de foco. Em um deles, assume a posição pós-verbal e final novamente 

(PF), porém em PB, este SN se encontra posposto e em posição não final 

(PM+1), em outro, ocupa a posição pré-verbal em EA, e em PB este se inverte, 

assumindo a posição canônica de objeto. Lembramos que os casos que 

contêm o foco no predicativo resultaram em uma oração equativa. Sobre a 

ocorrência que contem a sentença clivada em EA, averiguamos que esta foi 

omitida em PB.  

 Esta separação visou a esclarecer o funcionamento do foco, já que o 

mesmo pode incidir sobre mais de uma função sintática e, assim, poderíamos 

delimitar se haveria uma regularidade em cada caso.  
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Sobre o contraste, o resultado, assim como o tópico e o foco, 

demonstrou maior frequência nos dados de EA que de PB, sendo 13 e 7 

ocorrências nas línguas, respectivamente. A partir deste quadro, optamos por 

usar a classificação de Gutiérrez-Bravo (2008), em que separa os focos 

contrastivos – aqui relidos por contraste – em corretivos e de identificação 

exaustiva, já que estas definições serviram claramente para a análise dos 

dados. Os resultados corroboraram, em parte, o pressuposto por Gutiérrez-

Bravo quanto à clivagem ser uma das principais manifestações do contraste 

com valor de identificação exaustiva e, em contrapartida, não ser uma 

expressão sintática associada aos casos de contraste de valor corretivo, já que, 

entre os 20 casos de contraste, 7 ocorrências foram detectadas – 4 clivadas e 

3 pseudoclivadas -, e, desta totalidade, 5 pertencem aos contrastes exaustivos 

e 2, aos corretivos. Deste total de 7, foram 2 construções clivadas mantidas do 

EA ao PB (n=4 [2EA + 2PB]), 2 expressas em PB a partir de SNs sujeito em EA 

e uma construção não mantida em PB. 

O autor também prevê que a função pragmática contraste estaria 

relacionada ao uso de um operador de foco, como os advérbios. Lembramos 

que o termo “focalizador” funciona como um “indicador de contraste” nesta 

análise, seguindo os pressupostos da GDF. Esta previsão se sustenta, uma 

vez que as ocorrências com os advérbios focalizadores “sí” e também fazem 

parte dos dados de contraste, um para cada idioma. 

Outro aspecto que devemos destacar é sobre a prosódia. Observamos 

em alguns casos, elementos, sobretudo cumprindo a função de contraste, que 

revelam uma proeminência prosódica. Acreditamos que, assim como 

detectamos casos em EA em que a prosódia é assinalada, no PB também 

ocorra uma compensação na prosódia, como recurso de focalização. No 

entanto, a legendagem não contempla este tipo de análise, e, portanto, não 

pudemos apontar este fenômeno nos casos em PB. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o desenvolvimento de uma caracterização funcionalista, no 

Capítulo 2, desde a GF de Dik (1997) e, posteriormente, a GDF de Hengeveld 

e Mackenzie (2008) sobre a definição e uso das funções pragmáticas (tópico, 

foco e contraste) nas diferentes línguas, tratamos de aplicar este instrumental 

teórico nos dados referentes à transcrição do áudio original em EA do filme 

argentino “El secreto de sus ojos” e sua legendagem correspondente em PB. 

Ainda neste capítulo, descrevemos em que consiste a TAV, a legendagem e 

suas especificidades, com o objetivo de destacar que suas normas podem 

interferir no processo tradutório entre duas línguas distintas, além de 

constituírem gêneros diferentes. 

No capítulo 3, verificamos que o emprego da metodologia adequada, 

que foi a escolha da constituição de um corpus paralelo unidirecional – que 

pode vir a expandir-se com incorporações futuras – foi fundamental para a 

visualização dos recursos empregados nos casos analisados. Possibilitou, por 

um lado, a observação de comportamentos sistemáticos, e, por outro, 

diferentes recursos tradutórios empregados diante de situações contextuais 

aparentemente idênticas, que não seriam possíveis de visualizar sem a 

utilização deste recurso. 

Durante a análise dos dados, com base no referencial teórico assinalado 

anteriormente, observamos que os resultados indicaram um apagamento 

das funções dos diálogos originais em espanhol nas legendas 

brasileiras, o que pode dever-se à natureza do procedimento de 

legendagem, que tende à simplificação da s intaxe, mas também, 

estritamente ao tópico, à resistência ao emprego dessas 

construções no português brasileiro escrito , de acordo com as 

evidências assinaladas em Pontes (1987) . Esta conclusão se deve 

aos resultados que obtivemos: a) 48 casos de tópico – 37 em EA 

(77%) e 11 em PB (23%) –; b) 8 de foco –  5 em EA (62%) e 3 em PB 

(38%) – c) e 20 de contraste – 13 em EA (66%) e 7 em PB (34%).  

Nesta análise, incorporamos autores como Pezatti  (2012a; 

2012b; 2014) e Braga (2009) que se dedicam aos estudos das 



83 

 

funções pragmáticas no português no âmbito da ordenação dos 

constituintes e da clivagem, nesta ordem. Moraes (2006), por outro 

lado, possui estudos circunscritos à prosódia, no entanto, 

corroboraram a análise relacionada aos contrastes, cuja hipótese 

está relacionada à entonação mais acentuada em um dado elemento  

na oração. Também valemo-nos de autores como Gutiérrez-Bravo 

(2008) que estuda o espanhol de maneira mais generalizada. A 

classificação do autor quanto aos focos contrastivos (para a GDF, 

contraste) foi  selecionada, pois, nocionalmente, atendeu às 

ocorrências encontradas e, além disso, as previsões postuladas pelo 

autor contribuíram para a análise acerca das construções de 

contraste. Em EA, especificamente, Kovacci  (1992), que trabalha 

com as construções de topicalização. 
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ANEXOS 

 

Nesta seção, disponibilizaremos os processos de tradução entre as 

construções transcritas do áudio original em EA e sua legendagem eletrônica 

comercial em PB.  

 

TÓPICO 

 

TÓPICO (EA) X TÓPICO (PB) 

No. EA PB 

1.  

  
¿ Y cuántas fojas va a tener 
la novela? 
¿ Ya la caratulaste? 
Un poquitito más de 
ayuda, 
 de empuje, mal no me 

vendría eh. 
 

E quantas páginas vai ter o 
seu romance?  
Já tem título?  
Um pouco de incentivo, 
não seria mau. 

2.  

Estaba en un depósito, 
creo que con la causa del 
petizo orejudo. 
¿Le habrán arreglado la 
"a"? 
 Ah, qué piola, 

 con la "a" escribe 

cualquiera. 
 

 Estava no depósito, como 
o caso  
do baixinho orelhudo!  
A letra "a" não se mexe.  
Com a letra "a",  

 qualquer um pode 
escrever!   

 

3.  
¿Te avisó Romano que 
venía?  
Sí, pero ya estaba 
mandando 
el informe al juzgado. 
Los presos te los mando 

mañana; 
son ellos, ya me firmaron 
la declaración espontánea. 

Romano lhe disse que eu 
viria?  
Sim, eu estava mandando o 
relatório ao Tribunal.  
Os presos eu mando 

amanhã.  
São esses. Os prisioneiros 
já fizeram uma confissão 
espontânea. 
  

4.  Andá. Andá a hacer la 
denuncia. 
Tanto lío por dos negritos 
de mierda. 

Negritos te voy a dejar 

los ojos, 

Tanta confusão  
por dois pretinhos de 
porcaria 

Pretos vão ficar seus 
olhos,  

imbecil!  
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hijo de puta! 
 

5.  yo creo que es por el tema 
de las miradas, calculo que 
es por eso. 
Porque vos veías a este 
pibe 
mirando esa mujer… 
adorándola. 
 Los ojos… hablan… 
Hablan al pedo los ojos, 
mejor que se callen, 
a veces mejor no mirar. 
 

Achei estranho o jeito 
como ele a olhava 
Acredito que foi isso. Você 
vê o cara olhando 
essa mulher, com adoração. 
Os olhos… falam.  
Os olhos falam demais 
melhor que se calem!  
Às vezes é melhor não 
olhar!  
 

6.  Hola… si, si estoy 
terminando eh, 
en un rato voy para allá, 
!vayan tomando algo, 
yo ya voy! 

Alô? 
Oi, tudo bem?  
Sim, já vou. Não ouviu? Eu 

já vou!   

7.  La verdad que no sé qué 
hacer. 
Morales cada día que pasa 
está peor, 
el asesino sabe que lo 
estamos buscando 
Tengo un juez que es un 
estúpido 
A Irene la quiero matar, 

y el único tipo en el que 
confío 
en este mundo es un 
borracho 
un pelotudo de mierda. 
 

A verdade é que não sei o 
que fazer. 
Morales está pior a cada 
dia…  
e o assassino sabe que 
estamos atrás dele.  
Meu juiz é um cretino 
A Irene, tenho vontade de 

matar!  
E o único cara em que 
confio  
neste mundo é um bêbado,  
um imbecil imprestável 
  

8.  
Hoy es veintiocho ¿No es 
Cierto? 
EI borracho pelotudo 
todavia 
no cobró el sueldo. 
El del mes pasado ya se lo 
chupó. 
Así que cuando el barman 
quiera cobrar, 
el tipo se va a enfrentar a un 
dilema. 

Hoje é dia 28, certo?  
O bêbado imbecil  
ainda não recebeu seu 
salário. 
O do mês passado,  

 ele já bebeu todo.  

E, quando o barman 
apresentar a conta,  
ele terá que enfrentar um 
dilema. 
 

 

9.  Las cartas… 
¿Eh? Las cartas… pero 
no… vení… las cartas pero 
no… no tienen los sobres. 

As cartas…  
Mas estão sem o endereço 
não tem os envelopes 
Esta é recente 
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Esta es del otro día. 
¿Y? 
¿Cómo y?! 
Es reciente! 
La basura!  

A lo mejor los sobres 
todavía están en el tacho de 
basura! 
 

E daí?  
Como, e daí?  
É recente.  
O lixo, talvez o envelope 
ainda esteja lá. 

10.  
¿Usted Se imagina lo que 
debe ser un amor así, 
sin el desgaste de lo 
cotidiano, 
de lo obligatorio? 
Lo dirá por usted, porque a 
mí no me pasa. 
Pensamos que el tipo 
merece una oportunidad, 
doctora. 
 

Consegue imaginar que 
exista um amor assim?  
Sem o desgaste do 
cotidiano,  
das obrigações 
Deve falar por você mesmo, 
porque para mim não 
acontece.  
Achamos que o rapaz 
merece  
uma oportunidade, doutora. 
 

11.  Gómez antes de llegar al 
piso 
ya está libre de todo, 
y yo me paso cincuenta 
años 
metido en una celda, 
envidiándole la suerte… No. 
No, para mí la cárcel toda 
la vida hubiera estado bien. 

Gómez cairia no chão, livre 
de tudo para sempre,  
e eu passaria 50 anos 
preso,  
com inveja da sorte dele.  
Não. Para mim, a prisão 
perpétua para ele estaria 
bem.  

 
 

TÓPICO (EA) X TÓPICO NÃO MANTIDO (PB) 

No. EA PB 

1.  

¿Te colgaste? 

Sí. No, es que comienzos 

se me ocurren un montón, 
pero 

no estoy seguro de que 
tengan 

exactamente que ver con 
la historia. 

 

Você se distraiu? 

Sim… não.  

É que…  

eu lembro de muitas 
coisas,  

mas não tenho certeza…  

se elas têm alguma coisa 
a  

ver com esta história.  
 

2.  
EI Juez y mi colega de la 
18, 

o Juiz e um colega da 18,  
que não sei se é um idiota, 
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que todavía no sé si es un 
pelotudo, un hijo de puta o 
una combinación de ambas 
cosas. Porque esta causa 
le tocaba a él, 
por eso yo le pido, 
si usted puede hable con el 
juez,… 
 
 

um filho da mãe, ou uma 
combinação das duas 
coisas. 
Este caso é dele, 

3.  ¿Seguro que no los vio? 
No, Dice que no. 
Bueno, yo me voy a ver al 

marido 
al laburo . 
Nos vemos, Espósito. 
No, yo voy con Ud. 
 

Tem certeza que ela não os 
viu?  
Ela disse que não 
Estou indo ver o marido no 
trabalho.  
Até logo, Espósito 
Espere, eu vou com o 
senhor 
 

4.  Bueno, me va a tener 
que acompañar a la morgue 
Trataremos de hacerlo 
de la mejor manera posible 
yo sé que es un trámite 
molesto. 

 Olhe, você Vai ter que me 
acompanhar  
ao necrotério 
Vamos tentar ser rápidos 
Sei que é um processo 
desagradável… 

5.  Mejor que te vayas 
buscando un laburo 

porque este juzgado 

no lo pisas más en tu puta 

vida! 
 

Vai ter que procurar um 
novo emprego.  

Você nunca mais  

vai voltar a pisar neste 
tribunal. 

 

6.  ¿Sabés adónde me voy 
ahora? 
 
yo ahora me voy a la 
Cámara a hacer la 
denuncia, y enseguida 
vuelvo.  
Vamos a ver quién te zafa 
del sumario. 
 

Quer saber para onde vou 
agora?  
 
Vou para a Câmara fazer a 
denúncia.  
Vamos ver como vai se 
safar!  
 

7.  Dígame una cosa, cuando 
lo encontremos 
al tipo este… ¿qué condena 
le toca? 
… a homicidio calificado por 
violación. 
Le corresponde perpetua 

Me fale o seguinte: quando 
pegarem esse cara…  
qual será a sua 
condenação?  
Para estupro com morte, 
prisão perpétua. 

O que fazer?  
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Y qué va' cer, 

acá pena de muerte no 

hay… 
 

Aqui não temos pena de 
morte.  

 

8.  Laporta, Rodríguez, 
Cardozo, 
Simone… 
Acá está.  
Gómez, Isidoro Gómez. 
 

La Puerta, Rodríguez 
Cardoso, Simone…  
Está aqui…  
Gómez, Isidoro  
Gómez 
 

9.  ¿Y? 
A mí siempre me pareció 

 un delirio esto de las 
fotos. 
Bueno, si, pero… 
yo creo que es por el 
tema 
de las miradas, calculo 
que es por eso. 

 

 
Então? 
Sempre achei essa história 
das fotos  
sem pé nem cabeça. 
Eu sei.  
Achei estranho o jeito  
como ele a olhava 
Acredito que foi isso 
 

10.   Mire, ya bastante 
problema 

 me trajo su quijotada con 
Romano, 

 que al pobre tipo lo 
terminaron 

 transfiriendo a la 
Cochinchina. 

 

 Você já me causou 
muitos problemas.  

 A sua briga com o 
coitado do Romano…  

 que acabou sendo 
transferido   

 para muito longe!   
 

11.   Mire, ya bastante 
problema 

 me trajo su quijotada con 
Romano, 

 que al pobre tipo lo 

terminaron 

 transfiriendo a la 
Cochinchina. 

 

 Você já me causou 
muitos problemas.  

 A sua briga com o 
coitado do Romano…  

 que acabou sendo 
transferido   

 para muito longe!  
 

12.  Usted se piensa que estoy 
al pepe acá. 
No, no, no, yo no dije eso. 
Es que no hace falta que lo 
diga. 
Se le nota. 
A ver si nos ubicamos un 

Você acha que não valho 
nada aqui!  
Nunca disse isto 
Mas eu notei!  
Você tem que entender que 
eu sou o chefe e você, meu 
subordinado 
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poco. 
Acá el jefe soy yo y el 
subordinado es usted 

 

13.  Usted se piensa que estoy 
al pepe acá. 
No, no, no, yo no dije eso. 
Es que no hace falta que lo 
diga. 
Se le nota. 
A ver si nos ubicamos un 
poco. 
Acá el jefe soy yo y el 
subordinado es usted 

Você acha que não valho 
nada aqui!  
Nunca disse isto 
Mas eu notei!  
Você tem que entender que 
eu sou o chefe e você, meu 
subordinado 

14.  Ya no solo te escapás para 
mamarte, 
ahora también te robás las 
pruebas. 
Ya está todo bajo control, 
Benjamín. 
Mirá si a Irene se le ocurre 
leer el expediente! 
 
 

Agora você não foge 
apenas para beber,  
também desaparece com as 
provas! 
Está tudo sob controle, 
Benjamín.  
  
E se Irene quiser ler?  

15.  Mirá: doce cartas, treinta y 
un folios, cinco 
trabajos…no, esto ya te lo 
leí. 

Olhe: 12 cartas, 31 folhas, 5 
empregos… Não, já li isto 
para você. 

16.  Mire Gómez… el juez que 
entiende en su causa, está 
por llegar, así que vamos a 
esperar. 
¿Doctora? 
Perdón que me meta, 
oficial,  
Yo sé que esta causa la 

lleva usted. 

O Juiz que está cuidando 
desse caso, está para 
chegar. 
Vamos esperar.  
Doutora?  
Desculpe a minha 
interferência, oficial. 
Doutor. 
Eu sei que este caso é 
seu…  

17.  Mire Gómez… el juez que 
entiende en su causa, está 
por llegar, así que vamos a 
esperar. 
¿Doctora? 
Perdón que me meta, 
oficial,  
Yo sé que esta causa la 
lleva usted. 
Pero este muchacho no 

puede haber sido de 
ninguna manera. 

O Juiz que está cuidando 
desse caso, está para 
chegar. 
Vamos esperar.  
Doutora?  
Desculpe a minha 
interferência, oficial. 
Doutor. 
Eu sei que este caso é 
seu… 
Mas não pode ter sido este 
garoto, de jeito nenhum. 

18.  ¿Usted lo vio bien? Você o viu bem?  
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Este chico no puede haber 

sido! 
Déjeme ver la autopsia! 

Não pode ter sido ele.  
Deixe-me ver a autópsia. 

19.  Una belleza como esta no 
está al alcance de 
cualquiera! 
Hay que ser muy hombre 
para enganchar una mujer 
así. 
Le… ¿le parece doctora? 
digo… 
La puerta no estaba 
forzada, 
lo que quiere decir que ella 
conocía al agresor. 
Sí, pero no me va a decir 
que semejante mujer se va 
a acordar de este pibe! 
A menos que fuera 
prostituta, porque con 
algunos… solamente 
cobrando eh… 
¿Y esta quién es? 

Cerrá el culo vos 

Uma beleza como esta não 
estaria ao alcance de 
qualquer um. 
Tem que ser muito homem 
para conseguir uma mulher 
assim.  
A senhora acha, doutora?  
Quero dizer… a porta não 
foi forçada.  
O que quer dizer que ela já 
conhecia o agressor.  
Sim, mas não venha me 
dizer que uma mulher assim 
ia dar bola para este garoto! 
A menos que fosse uma 
prostituta, porque, com 
alguns, somente cobrando!  
Quem é você?  
Cale a boca. 

20.  
Mi amor, no saltés 
buscando la piñata. 
Primero, sos petisito. 
Y segundo, te falta mucha 
hormona 
para una hembra como yo 
Hormona me falta… 

!puta de mierda! 

Meu amor… não salte para 
pegar os doces  
da "pinhata", você é 
baixinho.  
Você tem muito pouco 
hormônio 
para uma fêmea como eu.  
Me falta hormônio… sua 
prostituta?  

21.  ¿Y vos para qué venís con 
la doctora? 
¿Vos te pensás que estar al 
lado de ella te da cierta 
inmunidad? 
¿Por qué no la dejás en 
paz? 
Si no tiene nada que ver 
con vos. 

E você, por que veio com a 
doutora?  
Acha que isso lhe dá 
alguma imunidade?  
Por que não a deixa em 
paz?  
Ela não tem nada a ver com 
você.  

22.  Usted me dijo perpetua. 
Y sí… 
Deberían darle perpetua… 
Pero… ¿y entonces? 
¿Qué quiere que le diga? 
Esta gente la justicia se la 
pasan por el culo. 
Para colmo ahora donde 

Você me disse "prisão 
perpétua"! 
É verdade…  
deveriam ter-lhe dado 
perpétua.  
E então?  
O que posso dizer?  
Essa gente limpa o traseiro 
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está, 
uno ni siquiera puede 
acercarse, no… 

com a justiça  
E onde ele está agora,  
não podemos nem chegar 
perto 
 

23.  
Usted me dijo perpetua. 
Y sí… 
Deberían darle perpetua… 
Pero… ¿y entonces? 
¿Qué quiere que le diga? 
Esta gente la justicia se la 

pasan por el culo. 
Para colmo ahora donde 
está, 
uno ni siquiera puede 
acercarse, no… 

Você me disse "prisão 
perpétua"! 
É verdade…  
deveriam ter-lhe dado 
perpétua.  
E então?  
O que posso dizer?  
Essa gente limpa o traseiro 
com a justiça  
E onde ele está agora,  
não podemos nem chegar 
perto 

24.  Discúlpeme ¿Cómo va? 
Yo estoy esperando a 
Sandoval. 
¿Para qué? 
Yo entro, hago de buen tipo,  
él después llega… 
Después le explico, 
es una rutina que tenemos 
armada. 

Desculpe. Como vai aí?  
Estou esperando o 
Sandoval.  
Para quê? 
E depois…  
depois lhe explico,  
Eu entro, faço de bonzinho. 

 

TÓPICO (EA) X FOCO (PB) 

No. EA PB 

1.  

Compromiso! 
Ahora los pibes 
se matan de risa con el 
"compromiso" 
¿Quién se compromete 
ahora? 
¿Y este chico? ¿Cómo se 
llamaba? 
que estuvo… ¿qué, menos 
de un año? 
Godoy. 
Godoy! 
Este era el que había traído 
Larreta 
Es verdad! 

Noivado! 
Hoje em dia, a garotada  
acha graça disso.  
Quem é que fica noivo 
agora?  
Este garoto, como se 
chamava?  
Ele ficou quase um ano 
Godoy. 
Foi Larreta que o trouxe.  

É verdade!  
 

 

TÓPICO (EA) X LEGENDAGEM DIFERENTE (PB) 

No. EA PB 

1.  Me gusta venir acá, Eu gosto de vir aqui,  
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ponerme en pedo, 
cagarme a trompadas 
si me hinchan las pelotas… 
Me gusta. Y vos lo mismo, 
Benjamín. Oíme, Vos no 

po… 
 No hay manera que te 
puedas sacar de la cabeza 
a Irene. 
 

de ficar bêbado,  
brigar com alguém que me 
incomode…  
eu gosto disso!  
Com você é a mesma coisa, 
Benjamín.  
Você não consegue  
tirar a Irene de sua cabeça.  
 

 

FOCO 

 

FOCO (EA) X FOCO (PB) 

No. EA PB 

1.  ¿Y sabés por qué estoy 
Benjamín? 
Porque me apasiona. 
Me gusta venir acá, 
ponerme en pedo, cagarme 
a trompadas, si me hinchan 
las pelotas… 
Me gusta. Y vos lo mismo, 
Benjamín. Oíme, Vos no 
po… 
 No hay manera que te 
puedas sacar de la cabeza 
a Irene, y la mina tiene más 

ganas 
de casarse que Susanita. 

Você sabe por que, 
Benjamín?  
Porque é uma paixão 
minha.  
Eu gosto de vir aqui, 
de ficar bêbado,  
brigar com alguém que me 
incomode… eu gosto disso!  
Com você é a mesma coisa, 
Benjamín.  
Você não consegue tirar a 
Irene de sua cabeça. 

Mas ela realmente  
tem vontade de se casar… 

2.  Si me espera un minutito 
voy a cerrar la puerta. 
Sí, Sandoval estoy 
ocupada. 
Cuando me desocupe le 
aviso eh… 
Ah! pero me mandó llamar 
Benjamín. 
 
Sí. Le dije que viniera 
así lo podemos hablar los 
tres. 

Espere um minuto,  
vou fechar a porta. 
Desculpe. - Sandoval, agora 
estou ocupada…  
Quando estiver livre, eu 
aviso.  
Mas o Benjamín me 
chamou. 

Eu pedi que viesse,  
assim podemos conversar 
os três.  

3.   Es una locura, es un delirio 
esto.  

Porque vos no entendés 
nada 
de fútbol, Benja! 
Tenés que tener 

Isto é uma loucura, um 
delírio!  
Porque você não entende 
nada de futebol…  
Só tem que ter um pouco de 
paciência, só isso 
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un poco de paciencia nada 
más! 

 

 

 FOCO (EA) X FOCO NÃO MANTIDO (PB) 

No. EA PB 

1.  Dice la vieja que hay dos 
albañiles trabajando en la 
terraza 
del departamento tres, pero 
que hace dos días que no 
vienen por amenaza de 
lluvia. 

A velha senhora disse 
que há dois operários 
trabalhando 
no terraço do apartamento 
3, 
mas que não vêm há dois 
dias,  
por causa da chuva.  
 

2.  ¿Cómo le va, Doctora. 
¿Mucha firma, para hoy? 
Ah, ¿qué tal doctor? 
Si, la causa Nicolosi 
tenemos. 

Como vai, doutora?  
Muitos papéis para assinar? 
Ah, como vai, doutor?  
Temos o caso Nicolosi.   

 

CONTRASTE 

 

CONTRASTE CORRETIVO (EA) X CONTRASTE CORRETIVO (PB) 

No. EA PB 

1.  

 
Acá dice el encargado 
que tenía una semana paga 
pero que se fue y no se hizo 
problema. 
Si quiere indago más 
Inspector… 
Si yo vi las mismas fotos 
que usted… 
  
Tendría que haberlo 
descubierto yo. 

 Pagou a semana toda e partiu 
Não sabemos para onde foi.  
Quer que levante alguma 
outra  
informação, doutor? 
Se eu vi as mesmas fotos que 
você viu… 
sou eu quem deveria  
ter descoberto isto. 

2.  

¿Sabés por dónde me la 
paso la denuncia tuya?  
No te la vas a pasar. 

Te la voy a meter yo por 
el orto. 
Andá. Andá a hacer la 
denuncia. 

 

 
Sabe onde vou colocar sua 
denúncia? 
Não, sou eu que vou colocá-

la no seu rabo!   
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CONTRASTE CORRETIVO (EA) X CONTRASTE CORRETIVO 
NÃO MANTIDO (PB) 

No. EA PB 

1.  La reputísima madre 
que te parió hijo de puta! 
Qué te pasa enfermo de 
mierda! 
A dos perejiles agarraste, 
A dos perejiles. 
¿no viste la descripción 
del asesino, pelotudo? 
Que los larguen y punto! 
 

Seu filho de uma égua!  
Qual é o problema, 
seu besta?  
Você pegou dois inocentes,  
Dois inocentes. 
Não viu a descrição  
do assassino?  
 

 

CONTRASTE EXAUSTIVO (EA) X CONTRASTE EXAUSTIVO (PB) 

No. EA PB 

1.  Tenele un poco de 
paciencia, 
necesita ayuda. ¿El 
necesita ayuda? No, ya sé, 
ya sé… 
Lo que quiero decir es que 
si lo ayudamos a él 
nos ayudamos todos, es 
más fácil… 
Vos lo que querés es 
sacártelo de encima. 

Tenha paciência, ele precisa 
de ajuda. 
É ele quem precisa de ajuda?  
Eu sei o que quer dizer…  
É que, se o ajudarmos, 
estaremos  
todos nos ajudando.  
Você também não quer que 

ele incomode mais você. 

2.  

Dígame una cosa… 
Si… ¿él era amigo de 
Liliana Colotto? Ah… 
¿Liliana Colotto? 
Eran noviecitos 
ellos, del barrio? 
Por qué?  
No, porque Liliana trabaja 

 para el Concejal y… 

 fue ella la que lo 

recomendó 

 para el trabajo, ¿sabe?… 
 

Diga-me uma coisa…  
Ele era amigo de Liliana 
Colotto?  
Liliana Colotto!  
Eles foram namoradinhos,  
do bairro.  
Por quê?   
Liliana trabalha  

 para o Vereador…  

 e foi ela que o recomendou 

para este trabalho, você 
sabe? 

 

3.  

Dígame una cosa… 
Si… ¿él era amigo de 
Liliana Colotto? Ah… 
¿Liliana Colotto? 
Eran noviecitos 
ellos, del barrio? 
Por qué?  

 

Diga-me uma coisa…  
Ele era amigo de Liliana 
Colotto?  
Liliana Colotto!  
Eles foram namoradinhos,  
do bairro.  
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No, porque Liliana trabaja 

 para el Concejal y… 

 fue ella la que lo 
recomendó 

 para el trabajo, ¿sabe?… 

Ahh.. 

 ella fue. 
 

Por quê?   
Liliana trabalha  

 para o Vereador…  

 e foi ela que o recomendou 
para este trabalho, você 
sabe? 

 
Ah, foi ela!   

4.  

Me estoy meando eh. 
Aguantá, en algún momento 
tiene que salir la vieja 
Mucho Napoleón Solo, 
Perry Mason, eso tenés vos 
Ese es tu problema. 

Estou quase urinando 
Espere mais um pouco 
A senhora já  
deve estar saindo. Assistiu 
filmes demais com Napoleão 
Solo, Perry Mason.  
Esse é o seu problema.  

5.  Ella es intocable, vos no. 
Dejala que vuelva a su 
mundo, 
¡no seas jodido! 
Ahora: si tenés algún 
problema conmigo, 
vení solo y lo arreglamos, 
¿eh? 
Vamos, Irene, vamos. 
Hay una cosa que sí tienen 

en común, eh… 
Que ninguno de los dos 
puede hacer nada. 

Ela é intocável, mas você, 
não.  
Deixe-a no seu mundo,  
não seja idiota.  
Mas, se tem algum problema 
comigo,  
venha sozinho e podemos 
conversar.  
Vamos, Irene. Vamos 
Uma coisa vocês têm em 
comum: nenhum dos dois 
pode fazer nada.  

 

CONTRASTE EXAUSTIVO (EA) X CONTRASTE EXAUSTIVO 
NÃO MANTIDO (PB) 

No. EA PB 

1.  Yo hace más de un año que 

no voy a Chivilcoy y se lo 
puedo probar. 
Lo fuimos a buscar una 
semana 

después del homicidio, y 
usted se borró, de la 
pensión y del trabajo. 
¿Qué pensión? 

¡yo no me fui de ninguna 
pensión! 

Há mais de um ano que não  
vou a Chivilcoy, posso 
provar.  
Fomos buscá-lo uma 
semana  
depois do homicídio,  
e você escapou, da pensão 
e do trabalho.  
Que pensão?  
Nunca estive em uma 
pensão! 

2.  Venga, pase… 

¿Le hago un cafecito? 

¿Cafecito? 

Venha… pode entrar.  
Quer um cafezinho?  
Um cafezinho…  
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¿Cómo, no se hizo matero 
acá 

con este ambiente? 

¿qué ambiente? 

Si estoy todo el día en el 
Banco yo. 

Você não toma mate, com 
este ambiente?  
Que ambiente? 
Eu ainda passo todo o dia 
no banco.  

3.  Pará, boludo! vamos! 
vamos! ¿qué pasa, que 
pasa? 
venga para acá! 
eh! ¿qué te pasa? ¿qué 
tenés? 
Bueno, ya te suelto! 
¿No querés que maneje 
yo? 

Sai, idiota!  
Vem, vem.  
O que foi?  
O que você tem?  
Quer que eu dirija? 

4.  Tengo que hacer el 
esfuerzo 

para acordarme de ella todo 
el día, 
día y noche. EI día que la 
mató, 
me hizo un té con limón, 
Liliana. 

Me había escuchado toser 
toda la noche 

y me dijo que me iba a 
hacer bien… 

Y vuelvo así a recuerdos 
estúpidos. 
¿se da cuenta? Y después 
empiezo a dudar y no sé si 
fue té con limón o té con 
miel lo que me dio. 
y no sé si fue té con limón 
o té con miel lo que me 

dio. 

Tenho que fazer um 
esforço,  
para lembrar dela, dia e 
noite.  
No dia em que ele a matou,  
ela tinha feito chá com 
limão,  
para mim…  
me ouviu tossir na noite 
anterior e disse que seria 
bom para mim. 
Lembro de coisas bobas.  
Então, começo a ter 
dúvidas…  
não sei mais se era chá 
com limão ou com mel. 

5. ¿Y? 
A mí siempre me pareció 

 un delirio esto de las 
fotos. 
Bueno, si, pero… 
yo creo que es por el 

tema de las miradas, 
calculo que es por eso. 

  

 Então? 
Sempre achei essa história 
das fotos  
sem pé nem cabeça. 
Eu sei.  
Achei estranho o jeito  
como ele a olhava 
Acredito que foi isso 
 

 


